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Aos dezesseis dias do mês de abril 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 Marcelo Luiz Curado, chefe do departamento de 
Economia, reuniram-se os membros integrantes do Departamento de acordo com as assinaturas na Lista de Presença. 
Iniciada a reunião, o Professor Marcelo solicitou a inclusão de pauta do assunto solicitado pela professora Kênia 
Barreiro de Souza, que foi aceito pela plenária e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- O professor 
Marcelo agradeceu o apoio e a confiança nessas eleições. Pretende fazer uma gestão participativa e conta com a 
colaboração de todos 1.2 – O professor Demian apresentou a situação atual do PET, que já se encontra regularizada e 
todos os encaminhamento foram feitos desde a sua posse como tutor. O PET apresenta hoje 03 linhas de pesquisa e 
nesse momento estão retomando a literatura clássica. O professor Demian convida os professores que tenham interesse 
em apresentar suas linhas de pesquisa para o grupo de alunos do PET, sendo necessário comunicá-lo para agendar um 
horário. Sobre o grupo Brasil-China, o professor informa que tem trabalhado muito com voluntários, tendo em vista a 
falta de orçamento, mas que de qualquer forma o grupo tem sido muito produtivo, fazendo seminários semanais. 
Salienta que já são reconhecidos por outras instituições, aparecendo no mapa das pesquisas sobre o tema. 2 - 
Apreciação das Atas 433 RO e 187 RE– O professor Marcelo colocou em apreciação as atas da 433ª Reunião 
Ordinária Departamental e 187ª Reunião Extraordinária. A plenária foi unânime na aprovação. 3 – Aprovações “Ad 
Referendum” – Considerando que a portaria de nomeação da Chefia foi emitida no final da última semana, o Chefe do 
departamento apresentou as aprovações realizadas em caráter “Ad Referendum” ainda pelo Decano do Departamento, 
sendo elas: 3.1- Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para participar de banca de defesa de 
mestrado e apresentação de Seminário na Pós-Graduação da Unisinos, em Porto Alegre/RS, no dia 06/04/2018. 3.2- 
Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar de oficinas organizadas pelo Banco Interamericano 
(BID) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a serem realizadas em Manaus/AM, entre 02 e 04 
de maio de 2018. 3.3- Afastamento no País do professor Paulo de Andrade Jacinto para ser examinador em banca de 
doutorado na UFRGS, entre 03 e 06 de abril de 2018. 3.4- Afastamento no País do professor Walter Tadahiro Shima 
para tratamento de questões particulares entre 06 e 07 de abril, as atividades serão realizadas via moodle. 3.5- 
Afastamento no País do professor João Basílio Pereima Neto para participar do 1º Colóquio Internacional de 
Engenharia da Complexidade, realizado na USP, em 05 de abril de 2018. 3.6- Afastamento no País do professor Junior 
Ruiz Garcia para participar de oficinas organizadas pelo Banco Interamericano (BID) e Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), realizadas em Fortaleza/CE, entre 03 e 05 de abril de 2018. Após apreciação pela plenária, 
todos foram favoráveis às aprovações ad referendum realizadas pelo Decano. 4 – Apreciação dos PIT’s 
remanescentes – O professor Marcelo lembrou da importância em se preencher corretamente as atividades e carga 
horária nos documentos de controle, tal como a planilha da CGU, para que não gere nenhum problema durante das 
auditorias de controle externo que vem sendo realizadas na Universidade. O chefe apresentou os planos individuais de 
trabalho dele próprio, do suplente da chefia do Departamento, professor José Guilherme Silva Vieira e também dos 
professores José Felipe Araújo de Almeida, Paulo Mello Garcias, Raquel Rangel de Meireles Guimarães e Walter 
Tadahiro Shima. Em votação, os membros aprovaram os PIT’s por unanimidade. 5 – Indicação de membro para 
Comissão Orientadora de Estágio – A professora Dayani Cris de Aquino, coordenadora do curso, indicou o professor 
Vinicius de Almeida Vale para compor a Comissão Orientadora de Estágio, em substituição da professora Terciane 
Sabadini Carvalho que comporá a Comissão de Horas Formativas no lugar do professor José Guilherme Silva Vieira. A 
coordenadora informou que houve aprovação das indicações pelo colegiado. As indicações foram postas em votação, 
sendo aprovadas por unanimidade. 6 – Proposta de Curso de Extensão Universitária “Engenharia Econômica” – 
Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Vinicius de Almeida Vale leu seu relato em que detalha o 
curso a ser ofertado entre 08/08/2018 e 08/10/2018, com carga horária total de 40 horas. Serão 40 vagas 
disponibilizadas para alunos, servidores e comunidade, sem a cobrança de taxa de matrícula ou mensalidade. O 
professor José Wladimir coordenará e ministrará o curso. O relator foi favorável à aprovação da proposta, que, em 
votação, foi aprovada por unanimidade. 7– Proposta de Curso de Extensão Universitária “Avaliação Econômica da 
Empresa (Valuation) ” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Vinicius de Almeida Vale 
relatou a proposta que trata de curso a ser ofertado entre 06/08/2018 e 10/10/2018, com oferta de 50 vagas, distribuídas 
entre servidores, alunos e comunidade externa, e carga horário total de 40 horas. O curso será coordenado e ministrado 
pelo professor José Wladimir e contará ainda com os professores José Guilherme Silva Vieira e Adalto Acir Althaus 
Junior como ministrantes. Não haverá cobrança de taxa de inscrição ou matrícula. O relator é de parecer favorável à 
proposta. Em votação, a plenária foi unânime na aprovação. 8– Projeto de Pesquisa – Professor Vinicius de Almeida 
Vale – O professor Paulo Mello Garcias relatou o referido projeto intitulado “Setor Agrícola Brasileiro: Uma Análise a 
Partir das Atuais a Potenciais Políticas Comerciais Brasileiras”, apresentado pelo professor Vinicius para cumprir o 
requisito para concessão do regime de Dedicação Exclusiva (DE). O projeto tem como objetivo geral de pesquisa: 
avaliar os impactos de processos de abertura comercial entre o Brasil e parceiros comerciais. A pesquisa trará o assunto 
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para o debate acadêmico, gerando seminários, emissão de artigos para periódicos e participação em eventos científicos. 
De acordo com o relator o projeto de pesquisa está devidamente estruturado, sendo de parecer favorável. Em votação, a 
plenária aprovou o projeto por unanimidade. 9 – 3ª Etapa do Estágio Probatório – Professor Vinicius Klein – O 
professor José Felipe Araújo de Almeida detalhou os procedimentos adotados pela Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, composta por ele e pelos professores Romualdo Douglas Colauto, do DECONT, e Angela Welters, deste 
Departamento. O professor Vinicius recebeu a pontuação máxima, 100 pontos. O professor Felipe e o chefe do 
Departamento parabenizaram o professor Vinicius Klein, que agradeceu pela oportunidade de fazer parte deste 
Departamento. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação da avaliação. 10 – Programa de Voluntariado 
Acadêmico – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A professora Dayani Aquino relatou a solicitação 
de 02 voluntários, Josiane dos Santos – GRR20146201 (processo 23075.010400/2018-92) e Geancarlo Dorigon – 
GRR20112337 (processo 23075.010401/2018-37), para participarem do Programa de Voluntariado Acadêmico-PVA, a 
fim de realizarem atividades de pesquisa junto ao NITS- Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Terceiro Setor e 
Negócios Sociais, projeto coordenado pela professora solicitante. A relatora detalhou o programa e também sobre as 
atividades que serão realizadas pelos alunos voluntários. O parecer foi favorável à solicitação, sendo aprovado por 
unanimidade pela plenária. 11 – Programa de Voluntariado Acadêmico – Professor Vinicius de Almeida Vale – A 
professora Dayani Aquino relatou a solicitação de um voluntário, aluno Paulo Victor Bistafa – GRR20163806 (processo 
23075.018352/2018-81), para participar do Programa de Voluntariado Acadêmico-PVA, a fim de realizar atividades de 
monitoria em horários alternativos às aulas de Teoria Microeconômica SE501 (Turma V) do professor Vinicius Vale. O 
parecer foi favorável à solicitação e, posto em votação, aprovado por unanimidade. 12 – Solicitação de Redistribuição 
do Professor Ivan Colangelo Salomão – O professor José Felipe Araújo de Almeida leu seu relato em que detalhou 
que Ivan Colangelo Salomão, atualmente professor adjunto na UFRGS, obteve aprovação no concurso realizado entre 
29 de janeiro e 01 de fevereiro de 2018, na área de História Econômica. O professor Felipe detalhou toda a tramitação 
deste processo, bem como apresentou a legislação em que a solicitação de redistribuição tem embasamento. Após a 
análise, o relator foi favorável à solicitação de redistribuição do professor Ivan Colangelo Salomão. O parecer foi 
aprovado por unanimidade pelos membros da plenária. 13 – Apresentação de Relatório Final de Pós-Doutorado – 
Professor Armando João Dalla Costa – O professor, que esteve afastado para realizar pós-doutorado na FEA/USP 
entre março de 2017 e fevereiro de 2018, relatou aos demais colegas todas as atividades realizadas, quais sejam: 
participação em três congressos, palestras e conferências; quatro orientações de mestrado concluídas; organização e 
realização de Curso de História de Empresas; organização de número especial da revista Journal of Evolutionary Studies 
in Business; cinco artigos enviados a revistas, dois já aceitos e dois já publicados; capitulo de livro escrito em parceria 
com outros escritores; três artigos escritos, conforme projeto de Pós-Doutorado enviado ao CNPq. O professor foi 
parabenizado pela plenária e teve seu relatório aprovado por unanimidade. 14 – Prorrogação de Atividades 
Esporádicas (inclusão de pauta) – Professora Kênia Barreiro de Souza – A professora Kênia informou à plenária 
que houve aditivo de prazo do projeto que participa desde 2017, após aprovação em reunião departamental (Ata 428 
RO), sendo necessária anuência da chefia imediata e do diretor do Setor. O aditivo fez-se necessário tendo em vista que 
houve atraso na finalização do projeto, agora previsto para setembro, não havendo qualquer alteração orçamentária. A 
plenária aprovou a continuidade da participação da professora no referido projeto. 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 Chefe do Departamento.  
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