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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 do professor José Moraes Neto, decano do Departamento no exercício da chefia, 
reuniram-se os membros integrantes do Departamento de Economia de acordo com as assinaturas na Lista de Presença. 
Iniciada a reunião, o Professor José Moraes solicitou a inclusão de pauta do processo de Afastamento do País da Professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães, que foi aceito pela plenária e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- 
Solicitações de carimbo serão recebidas até o dia 19 deste mês. O modelo do PIT foi encaminhado por e-mail aos 
professores, que deverão devolvê-lo preenchido até o final do mês de fevereiro. 1.2 – A professora Raquel Guimarães 
informou oficialmente à plenária que pretende afastar-se para pós-doutorado, a ser realizado em Viena, no início de 2020.  
1.3 – O professor Alexandre Porsse informou que o PPGDE receberá um professor convidado no início de março e solicita 
a liberação de um gabinete que esteja vago para a instalação do professor durante 03 meses.1.4- O professor Fabiano Dalto 
convidou a todos os presentes para participar da manifestação contra a reforma previdenciária que acontecerá no dia 19, no 
terminal do Guadalupe. 1.5- A professora Dayani Aquino informou sobre as atividades que serão realizadas na semana de 
recepção dos calouros 2 - Apreciação das Ata 432 RO – O professor José Moraes colocou em apreciação a ata da 432ª 
Reunião Ordinária Departamental. A plenária foi unânime na aprovação. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – O decano 
do departamento apresentou as aprovações realizadas em caráter “Ad Referendum”: 3.1- Afastamento no país do professor 
Paulo de Andrade Jacinto para participar da 45ª ANPEC que foi realizada em Natal/RN entre os dias 12 e 15 de dezembro 
de 2017. 3.2- Afastamento no país do professor Paulo de Andrade Jacinto para receber o prêmio Seplan de Monografias 
2017, em Brasília, nos dias 18 e 19 de fevereiro. 3.3- Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar 
de banca de defesa de doutorado acadêmico na UNICAMP, nos dias 22 e 23 de fevereiro. Após apreciação pela plenária, 
todos foram favoráveis às aprovações ad referendum realizadas pela chefia. 4 – Homologação do Resultado do Concurso 
para Professor Adjunto em História Econômica – O professor Eduardo Angeli detalhou à plenária todas as atividades 
realizadas pela banca e o andamento do concurso. A banca foi composta pelo professor Eduardo Angeli, relator do 
concurso, pela professor Denise Maria Maia, presidente da banca, e pelos professores Gustavo da Silva Pereira, da 
UFSCAR, Antonio Carlos Diegues Junior, da UNICAMP e Ricardo Lobato Torres, da UTFPR. O concurso recebeu 22 
inscrições, sendo 15 deferidas. Na abertura, compareceram 11 inscritos, dos quais 05 foram aprovados na prova escrita. Na 
prova didática 02 obtiveram êxito, passando para as provas de Análise de Currículo e Defesa de Currículo e Projeto de 
Pesquisa. Após a realização de todas as provas, a banca reuniu-se para abertura dos envelopes, que resultou na seguinte 
classificação: 1º Lugar - Ivan Colângelo Salomão, com a média 9,05 (nove virgula zero cinco); e 2º lugar – Luiz Felipe 
Bruzzi Curi, com média 7,08 (sete virgula zero oito). O professor Eduardo, em nome da banca, agradeceu o apoio dos 
servidores do Departamento e dos professores José Moraes Neto, como Decano, e Fernando Motta Correia, vice-diretor do 
Setor. Em votação, o resultado foi aprovado pela plenária por unanimidade. 5 – Aproveitamento da 2ª colocada no Teste 
Seletivo para Professor Substituto em Teoria Econômica – A professora Angela Welters leu seu relato no qual relembra 
que no momento da aprovação da abertura do teste seletivo foram aprovadas duas vagas, uma do professor Marcio Cruz, 
cedido ao Banco Mundial, e a segunda do professor Marco Antônio Ribas Cavalieri, Pró-reitor de Administração. Porém, 
em despacho datado de 31 de outubro de 2017, a PROGEPE informou que a vaga do Professor Marco Cavalieri fora cedida 
até o final do segundo semestre de 2017, sendo possível abrir o teste seletivo contemplando apenas uma vaga. No teste 
seletivo foram aprovados quatro candidatos, sendo a 1ª colocada já contratada. No início de fevereiro deste ano a referida 
vaga do professor Cavalieri retornou a ser disponibilizada para o departamento. Diante do exposto, a professora Ângela foi 
favorável ao aproveitamento da 2ª colocada. O parecer foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade pela 
planária. 6 – Projeto de Pesquisa – Professor Adalto Acir Althaus Junior – O Marcelo Curado leu seu parecer em que 
detalhou o projeto de pesquisa apresentado pelo professor Adalto a fim de formalizar sua condição como professor em 
regime de dedicação exclusiva. O projeto intitulado “O Comportamento de Risco e o Conflito de Agência nos Fundos de 
Investimento”, considerado, pelo relator, de tema relevante para o Departamento, cumpre as exigências para o regime de 
dedicação exclusiva.  Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  7– Afastamento do País – Professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O professor José Felipe leu seu relato em que detalha o processo de afastamento 
do país, com ônus limitado, da professora Raquel para apresentar dois artigos no evento Population Association of America 
Anual Meeting, entre 24/04 e 01/05, na cidade de Denver/CO –EUA. A professora solicitante irá repor as aulas e indica a 
professora Denise para responder pelos demais encargos durante seu afastamento. O relator foi favorável à solicitação de 
afastamento, sendo seu parecer aprovado por unanimidade pela plenária. 8– Afastamento do País – Professora Raquel 
Rangel de Meireles Guimarães – O professor Adalto Althaus relatou o processo que trata de solicitação de afastamento do 
país da professora Raquel para apresentar artigo e pôster no evento European Population Conference 2018, no período de 
04 a 10/06/2018, em Bruxelas/ Bélgica. A professora realizará a reposição das aulas e deixa indicada a professora Denise 
Maia como sua substituta para os demais encargos. Por estar devidamente instruída, o relator é favorável à solicitação. A 
plenária aprovou por unanimidade o parecer do relator. 9 – Comissão Eleitoral – O professor José Moraes informou da 
necessidade de realizar a eleição para a Chefia de Departamento, que não havia sido convocada ainda devido ao período de 
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férias acadêmicas que poderia prejudicar o processo, tendo em vista os pedidos de exoneração das funções de chefe e 
suplente terem sido protocoladas em dezembro de 2017. O professor José Moraes abriu aos professores presentes a 
possibilidade de se candidatarem a membro da Comissão eleitoral. O professor Adilson Antônio Volpi se dispôs a 
participar, sendo seu suplente o professor José Felipe Araújo de Almeida. O servidor técnico-administrativo Antônio Luiz 
Costa Gomes foi indicado, sendo sua suplente a servidora Laís de Lima Rocha. O aluno Vitor Salomão Recacho se colocou 
a disposição, sendo seu suplente o aluno Rodrigo Biscaldi Alves de Mello. 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 pelo Professor Decano do Departamento.  

 
 
 
 

Laís de Lima Rocha, 
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