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Aos nove dias do mês de novembro 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, chefia 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 – 1.1 A atual gestão do CACE se despede e agradece todo apoio recebido durante 
essa gestão e deixa como sugestão aos professores maior empatia com os projetos do CACE. 1.2- A professora Angela 
lembra da necessidade de indicar dois professores para participar da Comissão Setorial referente ao uso do auditório e dos 
espaços do Setor. 1.3- A chefia informa a designação do Professor Fabiano Dalto como Editor Chefe da Revista de 
Economia em caráter emergencial para que haja respostas às demandas dos autores e possa ser feito um planejamento 
quanto ao futuro da revista. 1.4- Professor Junior Ruiz Garcia reforça a possibilidade de publicação de assuntos de interesse 
da comunidade acadêmica no Site do Departamento. 1.5- A professora Angela informa que as inscrições para o concurso de 
Economia Internacional encerram na quinta-feira, 16, e que as inscrições do concurso de História Econômica estão abertas 
desde o inicio dessa semana. Além dos dois concursos, estão abertas as inscrições para o teste seletivo para professor 
substituto até o dia 14.   2 - Apreciação das Ata 430 RO – A professora Angela Welters colocou em apreciação a Ata 430ª 
Reunião Ordinária, sendo aprovada por unanimidade. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – A chefe do departamento 
apresentou as aprovações realizadas em caráter “Ad Referendum”: 3.1- Apreciação do Anexo I- Termo Individual de 
Participação em Projeto – Servidor UFPR do professor João Basílio Pereima Neto, que foi aprovado Ad Referendum por ter 
sido apresentado com urgência. 3.2- Afastamento no país do Professor Junior Ruiz Garcia para fazer parte de Banca de 
Dissertação de Mestrado na UNICAMP/SP nos dias 03 e 04 de dezembro. 3.3- Afastamento no país do Professor Maurício 
Vaz Lobo Bittencourt para participar do XII Encontro de Economia Paranaense (ECOPAR) em Maringá, entre os dias 25 e 
27 de outubro. 3.4- Afastamento no país do Professor Eduardo Angeli para participar do Seminário da Pós-Graduação em 
Economia da FEA-USP em São Paulo, entre os dias 12 e 14 de novembro. 3.5- Afastamento no país do Professor Junior 
Ruiz Garcia para participar da Banca de Defesa de Doutorado na UNICAMP/SP nos dias 17 e 18 de dezembro. 3.6- 
Afastamento no país do Professor José Felipe Araújo de Almeida para participar do 45º Encontro Nacional de 
Economia/ANPEC em Natal/RN entre os dias 11 e 15 de dezembro. 3.7- Afastamento no país do Professor Eduardo Angeli 
para participar do 45º Encontro Nacional de Economia/ANPEC em Natal/RN entre os dias 11 e 16 de dezembro. 3.8- 
Afastamento no país do Professor Marcos Minoru Hasegawa para participar do XII Encontro de Economia Paranaense em 
Maringá, entre os dias 25 e 27 de outubro. Após apreciação pela plenária, todos foram favoráveis às aprovações ad 
referendum realizadas pela chefia. 4 – Banca Examinadora do Concurso em Economia Internacional – A Professora 
Angela Welters explicou que de acordo com a resolução 66-A/CEPE não poderão participar da banca examinadora os 
professores que trabalharam no mesmo departamento que algum dos candidatos. Diante disso nenhum professor do 
Departamento de Economia poderá participar da banca deste concurso tendo em vista que um ex-professor substituto deste 
departamento já se inscreveu. Assim, ela apresentou a seguinte lista de professores externos ao Departamento: Alex Sander 
Souza do Carmo (UEPG), Arno Paulo Schmitz (UFPR-SEPT), Gilberto Joaquim Fraga (UEM), Luciano Nakabashi (USP-
RP) e Ricardo Silva Azevedo Araújo (UnB); como membros suplentes  Celso José Costa Júnior (UEPG), Cláudio Roberto 
Fóffano Vasconcelos (UFJF), João Carlos Garzel Leorodo da Silva (UFPR- Agrárias), Leonardo Chaves Borges Cardoso 
(UFV), Melody de Campos Soares Porsse (UFPR-DAGA), Ricardo Luís Lopes (UEM), Wilfredo Fernando Leiva 
Maldonado (UCB), André Filipe Zago de Azevedo (UNISINOS) e Hermes Yukio Hagachi (UEPG). O professor José 
Felipe Araújo de Almeida questionou a indicação do prof. Luciano Nakabashi, uma vez que o indicado fez comentários 
negativos referentes a este Departamento de Economia no momento da prova de Defesa de Currículo no Concurso para 
Professor Titular realizado em 2015 do qual participou como candidato, com comparações depreciativas dos profissionais 
daqui em relação aos seus colegas da instituição onde estava lotado naquele momento. Considerando o questionamento, a 
votação foi feita em separado para o nome dele, que foi aprovado por maioria, sendo 02 abstenções e 07 votos contrários. O 
restante dos nomes da lista foi aprovado por unanimidade. 5 – Apreciação de Pit Remanecente – A Professora Angela 
apresentou o PIT do prof. João Basílio Pereima Neto, devidamente preenchido. A plenária aprovou por unanimidade. Após 
a apreciação, a chefe do Departamento lembrou à plenária que os processos SEI devem ser respondido no prazo máximo de 
30 dias e que a partir desse prazo a chefia pode encaminhar o caso para a Diretoria Disciplinar desta Universidade para as 
providências que se fizerem necessárias. 6 – Afastamento do País – Professor José Felipe Araújo de Almeida – O 
professor Fabiano Dalto leu seu relato em que descreve a solicitação de afastamento do país do professor José Felipe para 
participar da Conferência Anual da Allied Social Science Association/Association for Evolutionary Economics, na 
Filadélfia/EUA, momento em que receberá o prêmio “James H. Street Latin American Scholar Award”. O afastamento 
acontecerá entre 03 e 09 de janeiro de 2018, com ônus limitado. Em sua substituição no referido período, o professor Felipe 
indicou o docente Eduardo Angeli. O relator foi favorável à solicitação de afastamento, sendo seu parecer aprovado por 
unanimidade pela plenária. 7 – Proposta de celebração de acordo entre a Universidade Federal do Paraná e a 
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação do Paraná – Professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez – O Professor Junior Garcia relatou a proposta de celebração de acordo apresentada para a para execução do 
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projeto de pesquisa “Análise Conjuntural do Ramo de Tecnologia da Informação”. O relator elencou a falta de assinaturas 
em alguns documentos constantes no processo SEI, porém tal falta não foi impeditivo para se colocar favorável à proposta 
tendo em vista estar em acordo com as resoluções da Universidade e legislação federal e a grande contribuição para o 
desenvolvimento científico e tecnológico. O Parecer do relator foi aprovado por unanimidade pela plenária. 8 – Relatório 
Final do Evento de Extensão “Introdução ao Latex e ao R 2017” – Professor Marcos Minoru Hasegawa – O 
Professor Eduardo Angeli detalhou o  Relatório final apresentado pelo professor Marcos Hasegawa que trata do evento 
“Introdução ao Latex e ao R 2017”, no qual participaram como palestrantes os professores Armando Vaz Sampaio e 
Francisco Adilson Gabardo. As palestras aconteceram entre 11/09 e 20/10, sendo anexada a lista dos participantes ao 
relatório. Por estar em conformidade com a Resolução que rege os Cursos e eventos de extensão, o relator foi favorável ao 
Relatório Final apresentado. A plenária foi unânime na aprovação do parecer do relator. 9 – Solicitação de participação 
em Curso de Formação – Professor Marcelo Luiz Curado –  O professor Walter Shima leu seu relato em que detalhou a 
solicitação apresentada pelo professor Marcelo Curado para ministrar o módulo Mercado e Tendências no Curso de 
Formação de Conselheiros em parceria UFPR/Sescoop/PR, com carga total de 08 horas. O relator foi favorável à 
solicitação, lembrando que deverá ser apresentado o Anexo I e o PIT para a formalização do acordo. O professor Marcelo 
Curado informou que o processo para a formalização e entrega dos referidos documentos ainda será aberto pelo 
Coordenador do projeto, professor Gustavo Abib (DAGA). O parecer foi aprovado por unanimidade de votos. 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.  

 
 
 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária da reunião. 

 
 
 

Profa. Angela Welters, 
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA. 

 
 




