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Aos oito dias do mês de dezembro 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 O professor Demian Castro informou que será dada continuidade aos 
trabalhos realizados pelo grupo de estudos Brasil-China, cujos resultados já estão trazendo reconhecimento para o Grupo. 
Quanto ao PET o professor informou que ainda não há garantia do pagamento das bolsas para 2018 devido à situação 
instável das finanças do país, mas os trabalhos e pesquisas continuam. Para o próximo ano será iniciado um projeto em que 
os professores apresentarão suas áreas de pesquisa para que os alunos possam entender os campos possíveis de pesquisa e 
de trabalho da Economia. 1.2- O professor José Felipe informou que a proposta para que a UFPR seja sede do encontro da 
Associação Latino Americana de História do Pensamento Econômico em 2019 foi aceita pela referida instituição. 1.3 
Informes da Chefia: A professora Angela apresentou o professor recém nomeado, Adalto Acir Althaus Junior, primeiro 
colocado do concurso de Economia Financeira. A professora Angela encerrou os informes indicando à plenária que após a 
próxima reunião setorial, a ser realizada no dia 14/12/2017, solicitará sua exoneração da função de Chefia do Departamento 
e que o suplente da chefia, professor Junior Ruiz Garcia, também o fará. As atividades do Departamento serão conduzidas 
pelo professor Adilson Antônio Volpi, decano do departamento, até que seja possível realizar novas eleições. 2 - 
Apreciação das Ata 431 RO – A professora Angela Welters colocou em apreciação a Ata 431ª Reunião Ordinária, e leu a 
solicitação do Professor Maurício, encaminhada por e-mail, para que constasse o nome do Professor José Felipe Araújo de 
Almeida e os pormenores da restrição quanto à participação do Professor Luciano Nakabashi na banca examinadora do 
concurso de Economia Internacional. O professor José Felipe declarou-se favorável que seu nome conste, bem como o 
contexto de sua fala naquela reunião. Em votação quanto a alteração proposta e os demais itens da ata 431 RO, houve 
aprovação por unanimidade. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – A chefe do departamento apresentou as aprovações 
realizadas em caráter “Ad Referendum”: 3.1- Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães 
para participar do Encontro Nacional de Estudo de População, Trabalho, Fecundidade e Comportamento Sexual e 
Reprodutivo, realizado pela ABEP e UFMG, em Belo Horizonte, entre 22 e 24 de novembro. 3.2- Afastamento no Pais da 
professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar do Seminário Indicadores Educacionais e o 
Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação, a ser realizado m Brasília, entre 27 e 29 de novembro. 3.3 – 
Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para organizar e participar da 45º Encntro de Economia 
(ANPEC) a ser realizado em Natal, entre os dias 07 e 15 de dezembro. 3.4- Afastamento no país do professor Paulo de 
Andrade Jacinto para participar como membro de banca de doutorado na UEM, no dia 24 de novembro. Após apreciação 
pela plenária, todos foram favoráveis às aprovações ad referendum realizadas pela chefia. 4 – Homologação do Resultado 
do Concurso para Professor Adjunto em Economia Internacional – A chefia do Departameno leu a ata de julgamento 
final do Concurso Público para Professor Adjunto na área de conhecimento Economia Internacional, cuja banca 
examinadora foi composta pelos professores Cláudio Roberto Fóffano Vasconcelos (UFJF), como Presidente, Melody de 
Campos Soares Porsse, do Departamento de Administração Geral e Aplicada desta Universidade, como relatora, Alex 
Sander Souza do Carmo (UEPG), Celso José Costa Júnior (UEPG), Luciano Nakabashi (USP-RP). O concurso aconteceu 
entre 04 e 06 e dezembro nas dependências deste departamento, com os procedimentos devidamente baseados na Resolução 
nº66-A/2016- CEPE. Após a conclusão de todas as etapas, o resultado final apresentado é o seguinte: 1º Lugar –Vinicius de 
Almeida Vale que obteve a média global 8,53 (oito virgula cinquenta e três); e em 2º Lugar - Victor Rodrigues de Oliveira, 
que obteve a média global de 8,23 (oito virgula vinte e três). Em votação, o resultado foi aprovado pela plenária por 
unanimidade. 5 – Homologação do Teste Seletivo para Professor Substituto em Teoria Econômica – A professora 
Terciane Sabadini Carvalho leu o parecer final do teste seletivo para professor substituto, do qual fez parte da banca 
examinadora, incumbida da relatoria do teste, além da participação dos professores Marcos Minoru Hasegawa e Armando 
Vaz Sampaio, este último  com a função de presidente da banca. Com todos os procedimentos realizados em concordância 
com as Resoluções da Universidade, foi apresentado o seguinte resultado: 1º Lugar – Cristina Botti Rosseto, com média 
global de 8,68 (oito virgula sessenta e oito);  2º Lugar – Virginia Laura Fernandez, com média global de 8,42 (oito virgula 
quarenta e dois); 3º Lugar – Gilberto da Silveira Barros Neto; 4º Lugar – Leonel Toshio Clemente, com média global de 
7,26 (sete virgula vinte e seis). O candidato Elson Rodrigo de Souza Santos foi reprovado por ter obtido média inferior a 
7,0 (sete). Os demais candidatos foram inabilitados ainda na fase de análise de currículo. Em votação, a plenária foi 
unânime pela aprovação do resultado. 6 – Data de abertura e composição da Banca Examinadora do Concurso para 
Professor Adjunto em História Econômica – O Professor José Felipe Araújo de Almeida informou que devido 
impedimentos, dos nomes aprovados em reunião departamental para comporem como membros internos a banca 
examinadora deste concurso, apenas o Professor Eduardo Angeli está apto a participar. Desta forma, foi verificada a 
disponibilidade de professores cujas férias não estavam agendadas para o final do mês de janeiro/2018, e após análise de 
impedimentos, apenas a professora Denise Maria Maia poderá participar, que se colocou à disposição do Departamento. 
Como membros externos titulares foram apresentados os nomes dos professores Gustavo Pereira da Silva, da UFSCAR, 
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Antônio Carlos Diegues Junior, da Unicampi, e Claudia Alessandra Tessari (Unifesp); como membros suplentes foram 
apresentados os professores André Roncaglia de Carvalho, da Unifesp, Danilo Freitas Ramalho da Silva, da UFABC, 
Ricardo Lobato Torres, da UTFPR, Christian Luiz da Silva, da UTFPR e Rogério Allon Duenhas, da UTFPR. EM votação 
a plenária foi unânime pela aprovação da composição da banca examinadora. A professora apesentou a data de abertura do 
concurso para 29 de janeiro de 2018, considerando a disponibilidade de todos os membros, internos e externos. A data foi 
aprovada por unanimidade pela plenária. 7– Informes finais – 1.1 A professora Angela esclareceu que no momento da 
reunião que autorizou a abertura do Teste Seletivo para professor Substituto em Teoria Econômica foram aprovadas duas 
vagas. Uma delas seria do Professor Marco Cavalieri, atual pró-reitor de Administração, porém a Progepe não aceitou abrir 
o edital com uma vaga que não estava disponível naquele momento, uma vez que havia sido emprestada para o campus 
Jandaia do Sul, num processo devidamente documentado, por um semestre e por esse motivo o edital do teste saiu com 
apenas uma vaga. A chefia explicou ainda que tão logo a vaga retorne do empréstimo, será convocado o 2º colocado do 
teste seletivo. O professor Marcelo comentou que acha interessante a realização do empréstimo da vaga para fortalecer as 
relações do Departamento com os demais setores, porém salienta que deve ser verificado junto à Progepe o retorno dessa 
vaga assim que finalizado o semestre. 1.2 – Os membros do Cace, Rodrigo, Tiago, Igor e Santiago, se apresentaram 
formalmente, sendo esta a primeira reunião da atual gestão, e solicitaram o apoio dos professores nas atividades do Cace. 
1.3- O professor Adilson Volpi agradeceu e elogiou o trabalho realizado pela professora Angela e pelo professor Junior 
enquanto chefia deste Departamento. 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. 

 
 




