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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 14:00 horas, na sala de reuniões do Departamento de 
Economia, andar térreo da sede do Setor de Ciências Sociais Aplicadas, situada à Avenida Pref. Lothário Meissner, número 
seiscentos e trinta e dois, sob a Presidência da professora Angela Welters, chefe do Departamento, reuniram-se os membros 
integrantes do Departamento de Economia de acordo com as assinaturas na Lista de Presença. Iniciada a reunião, foi 
deliberado o seguinte: 1 –Informes – A Professora Angela Welters informou à plenária que o Professor Junior já preparou 
o formulário do Google que será encaminhado para levantamento das preferências quanto às disciplinas, carga horária e 
turnos, para que possam preparar o Plano Departamental de 2018. A Professora Angela solicitou aos professores que 
verifiquem, assinem e devolvam os termos de inventário para homologação. A discente Rute informou, em nome do CACE, 
que a Semana Acadêmica será realizada entre 16 e 20 de outubro, que os palestrantes já estão definidos e conta com a ajuda 
dos professores da Economia para recebê-los nos dias de palestra. A aluna informou ainda sobre o evento planejado em 
conjunto com os Professores João Basílio e Iara Lima que acontecerá na próxima terça-feira, 19/09, caso os professores 
possam liberar os alunos para que participem. A Coordenação do curso irá encaminhar aos professores um convite para que 
participem do Núcleo Docente Estruturante, obrigatório em todos os cursos de acordo com o regulamento da universidade. 
A análise da listagem dos interessados e a eleição dos membros acontecerão na próxima reunião do colegiado. A Professora 
Carolina informou que a Professora Raquel pediu o desligamento da vice coordenação do curso e, de acordo com as 
resoluções da Universidade, foi feita eleição no Colegiado, ficando a professora Dayani Cris de Aquino eleita. O Professor 
Fabiano convidou a plenária para a palestra “Reformas Atuais na Economia de Cuba” apresentada pelo professor convidado 
Dr. Jaime Garcia Ruiz no dia 14/09 às 19:00hrs. A chefe do Departamento informou que a professora Raquel solicitou 
também o desligamento da Revista de Economia, sendo necessária a reflexão dos interessados sobre a continuidade da 
revista. 2- Apreciação da Ata 428 RO – A professora Angela colocou em apreciação a Ata da 428ª Reunião Ordinária, 
momento em que o professor Adilson Volpi informou que no item Ad Referendum, um dos afastamentos no país não 
constava o nome do professor afastado. Após o apontamento dessa falha,  que será sanada pela secretária da reunião, a ata 
foi aprovada por unanimidade. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – A chefe do Departamento apresentou as aprovações 
em caráter Ad Referendum: 3.1- Afastamento no país do professor Wellington da Silva Pereira para participar da Jornada 
Acadêmica Integrada da UFPR em Jandaia do Sul, entre os dias 05 e 07 de outubro; 3.2- Afastamento no país da professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar das Reuniões e atividades técnicas referentes ao estudo analítico da 
evolução do quantitativo, realizadas no INEP/MEC em Brasília/DF, nos dias 11 e 12 de setembro; 3.3-Afastamento no país 
do professor José Felipe Araújo de Almeida para participar da 12ª Semana Acadêmica de Economia da Universidade 
Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, nos dias 24 e 25 de agosto; 3.4- Afastamento no país do professor José Felipe 
Araújo de Almeida para participar como membro de banca de defesa de tese de doutorado na Universidade Federal do 
Espirito Santo, nos dias 05 e 06 de setembro; 3.5-Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participar 
como membro de banca de concurso público no Cedeplar/UFMG, em Belo horizonte, entre os dias 10 e 13 de setembro; 
3.6- Afastamento no país do professor João Basílio Pereima Neto para apresentar seminário no I Fórum de Economia 
Aplicada, realizado pela Universidade de Brasília, no DF, nos dias 28 e 29 de setembro; 3.7-Afastamento no país para 
participar como membro de banca de doutorado na Unicamp, em São Paulo, no dia 10 de outubro. Em votação a plenária 
foi unânime pela aprovação dos afastamentos que já haviam sido autorizados “ad referendum” pela chefia. 4 – Pedido de 
Redistribuição – A Professora Angela apresentou à plenária a carta encaminhada pelo Professor Gustavo Pinto de 
Sousa, da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, em que declara interesse em realizar permuta para a 
vaga aberta com a saída do Professor Gustavo Pereira da Silva. Em discussão, foi questionado se algum professor do 
Departamento conhece o solicitante, havendo a negativa de todos os presentes. Também foi discutida a formação do 
referido professor, que tem em sua totalidade a formação em História, não havendo nenhuma relação com a área de 
História Econômica em específico, inclusive trabalhando como professor de História em geral na Universidade onde 
está lotado. Em votação, a plenária votou em sua maioria pela negativa da solicitação, havendo uma abstenção. 5 – 
Abertura de Concurso para vaga oriunda da permuta do Professor Gustavo Pereira da Silva – A chefe do 
departamento sugere, considerando a proximidade da efetivação da permuta do Professor Wellington e a tramitação 
da aposentadoria do Professor Paulo Mello, que o concurso seja aberto na área de Economia Internacional, já que 
ambos são professores desta disciplina. Foi sugerido também que o programa do concurso seja bem específico para 
área, como foi no concurso de Economia Financeira, possibilitando assim a nomeação de um docente realmente 
especialista na área do concurso. Foi proposto, em contraposição, que fosse um concurso mais aberto para que fosse 
possível nomear os demais classificados no momento de abertura de futuras vagas. O professor Fabiano indicou que 
fosse verificada a carência mais urgente do Departamento e ainda pediu à plenária que considere a possibilidade de 
participação dos doutores em Políticas Públicas, tendo em vista que o Professor Wellington Pereira, muito elogiado 
pelos colegas, é doutor em Políticas Públicas e desenvolveu um excelente trabalho nesta Universidade. Outra 
sugestão foi a abertura do concurso na área de História Econômica, tendo em vista que o professor que está deixando 
o curso, Professor Gustavo Pereira da Silva é desta área. Após longa discussão e considerando que a necessidade do 
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programa do concurso ser específico para a escolha de bons candidatos é unanimidade, a chefia colocou em votação 
as propostas das áreas para a abertura do concurso, sendo contabilizados 13 votos para Economia Internacional e 10 
votos para História Econômica, com uma abstenção. A Professora Angela sugeriu que a comissão elaboradora do 
programa do Teste Seletivo para professor Substituto em Economia Internacional de 2016, Professores Paulo Mello, 
Maurício Bittencourt e Wellington Pereira, participasse deste próximo concurso, bem como indicou a análise do 
programa utilizado naquela oportunidade. Além dos três nomes, foram indicados suplentes para a comissão, ficando 
definida e aprovada por unanimidade a seguinte lista: 1- Paulo Mello Garcias; 2- Wellington Pereira da Silva; 3- 
Maurício Vaz Lobo Bittencourt; 4- João Basílio Pereima Neto; 5- Kênia Barreiro de Souza; 6- Paulo de Andrade 
Jacinto; e 7- Nilson Maciel de Paula. Finalmente, foi votada a área de formação dos candidatos, sendo contabilizados 
12 votos para Doutorado em Economia e 09 votos para Doutorado em Economia ou Políticas Públicas, com duas 
abstenções. 6– Indicação de membro para suplência do Colegiado do Curso – A professora Angela explicou a 
situação do colegiado e a necessidade de eleger, em plenária, um membro suplente. A Professora sugeriu o nome do 
Professor Walter Tadahiro Shima, que estando presente não negou a sugestão. A Plenária aprovou por unanimidade a 
indicação. 7– Afastamento do País – Professor Eduardo Angeli – A professora Adriana Sbicca Fernandes leu seu relato 
em que detalhou a solicitação de afastamento do País do Professor Eduardo Angeli para participar da 6th Conference of the 
Latin American Society for the History of Economics (ALAHPE) a ser realizada na Universidad de Los Andes, em Bogotá-
Colômbia, entre os dias 27/11 e 03/12/2017. O solicitante indicou para sua substituição, durante o período de afastamento, 
o professor Alexandre Alves Porsse. O professor Eduardo solicitou auxílio financeiro, ficando pendente a inclusão da 
comprovação da concessão do auxílio. A professora relatora é favorável à solicitação. Em votação, a plenária foi unânime 
na aprovação. 8– Afastamento do País para Pós-Doutorado – Professora Iara Vigo de Lima – A professora Kênia 
Barreiro de Souza relatou o processo que trata-se de solicitação de afastamento do país da Professor Iara Vigo de Lima para 
realização de Pós-Doutorado, na área de História do Pensamento Econômico e Metodologia da Economia, na Universidade 
de Siena-Itália, entre 01/02/2018 e 31/01/2019, com ônus limitado. A relatora informou que o processo foi devidamente 
instruído, faltando apenas a apresentação de substituto, que de acordo com a resolução da universidade não poderá gerar 
aumento de despesa, sendo indicado pela plenária o professor Fabiano Abranches Silva Dalto. Sendo a relatora favorável ao 
afastamento, a plenária foi unânime na aprovação da solicitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual, para constar, eu, Laís de Lima Rocha, a secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pela 
Professora Chefe do Departamento.   
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