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Aos quinze dias do mês de maio 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 Afastamento do País do professor Alexandre Alves Porsse, 
que foi aceito pela plenária e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- O professor Marcelo informou que a 
redistribuição do professor Ivan Colangelo Salomão foi aprovada na UFRGS essa semana e o processo está sendo 
tramitado. 1.2- O chefe do departamento participou à plenária sobre o pedido do professor Victor para sair do Comitê 
Setorial de Extensão. Tendo em vista que a próxima gestão do Comitê será presidida pelo Departamento de Economia, o 
professor Marcelo conversará com os demais colegas a fim de indicar um nome que tenha disponibilidade de assumir a 
responsabilidade. 1.3- O Cace informou que já reservou a sala de conferências do Setor para a realização da Semana 
Acadêmica do curso de Economia para a última semana de agosto. Diante dos preparativos, os alunos solicitaram apoio dos 
professores do curso para indicação de nomes a serem convidados a participarem como palestrantes, bem como solicitam a 
participação dos professores do Departamento como ministrantes de minicursos durante a semana acadêmica. O professor 
Marcelo sugeriu uma reunião entre chefia departamental, coordenadora do curso e o CACE. 2 - Apreciação da Ata 434 
RO– O professor Marcelo colocou em apreciação a ata da 434ª Reunião Ordinária Departamental. Sem qualquer alteração, 
a plenária foi unânime na aprovação. 3 – Aprovações “Ad Referendum” – O Chefe do departamento apresentou as 
seguintes aprovações realizadas em caráter “Ad Referendum”: 3.1- Afastamento no país do professor Paulo de Andrade 
Jacinto para participar de banca de defesa de doutorado, em Porto Alegre/RS, entre os dias 10/05 e 12/05. 3.2- Afastamento 
no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar de oficinas organizadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), a serem realizadas em 
Campinas/SP, nos dias 24 e 25 de maio. 3.3- Afastamento no País do professor Fabiano Abranches Silva Dalto para 
participar como palestrante no XII Encontro de Economia Catarinense na UNIPLAC, em Lages/SC, nos dias 10 e 11 de 
maio 2018. 3.4- Afastamento no País do professor Fabiano Abranches Silva Dalto para participar como membro de banca 
de concurso público na UFRJ entre 20 e 26 de maio. 3.5- Afastamento no País da professora Terciane Sabadini Carvalho 
para participar de Seminários do Laboratório de Economia Aplicada e Desenvolvimento Regional da UFS, em Aracajú/SE 
entre os dias 09 e 12 de maio. Após apreciação pela plenária, todos foram favoráveis às aprovações ad referendum 
realizadas pela chefia. 4 – Afastamento do País – Professor Junior Ruiz Garcia – A professora Kênia Souza leu seu 
relato em que descreve a solicitação de Afastamento do País, com ônus limitado, para participação no 15

th
Congress of the 

International Society for Ecological Economics (ISEE 2018) que se realizará em Puebla no México, entre os dias 08 e 14 de 
setembro de 2018. O professor Junior anexou os folders e as traduções no Processo SEI 23075.022378/2018-23, e por fim 
indicou a prof. Angela como sua substituta durante o período em que estiver afastado. A relatora foi favorável à solicitação, 
que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 5 – Afastamento do País – Professor José Felipe Araújo de Almeida – 
O professor Eduardo Angeli leu seu relato em que detalhou a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, entre 
os dias 12 a 19 de junho de 2018, para apresentação do trabalho na History of Economics Society Conference que ocorrerá 
na Loyola University, Chicago, EUA. O professor José Felipe anexou ao Processo SEI 23075.022795/2018-76 a 
documentação necessária, bem como as traduções e indicou o prof. Eduardo Angeli para sua substituição durante o referido 
período. O relator foi favorável à solicitação. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação. 6 – Afastamento do País 
– Professora Carolina Bagattolli – Armando Dalla Costa relatou o processo SEI 23075.024123/2018-03 referente à 
solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para participar das 
XII Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE) que serão realizadas em 
Santiago/Chile, entre os dias 16 e 22 de julho de 2018. A professora solicitante anexou a carte de aceite com a tradução e 
indicou, para a sua substituição, a professora Denise Maria Maia. O relator foi favorável à solicitação. Em votação, houve 
aprovação por unanimidade. 7 – Proposta de Evento de Extensão Universitária “Studying in na American University: 
information and perspectives” – Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt – O professor Adilson Volpi leu seu relato 
em que detalhou  evento de extensão “Studying in na American University: information and perspectives” que disponibiliza 
55 vagas divididas entre alunos, servidores e comunidade. Não há cobrança de taxa de inscrição, bem como não há qualquer 
receita ou despesa. O evento coordenado pelo professor Mauricio conta com a presença do professor Stanley Thompson 
como palestrante. O relator foi favorável à aprovação da proposta, que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 8 – 2ª 
Etapa do Estágio Probatório – Professora Kênia Barreiro de Souza – O professor Marcos Paulo Fuck detalhou os 
procedimentos adotados pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, composta por ele e pelos professores Simone 
Regina Didonet, do DAGA, e Armando Vaz Sampaio, deste Departamento, presidente da comissão. A professora Kênia 
apresentou grande pontuação no fator Produtividade e por fim recebeu a pontuação máxima, 100 pontos. A professora foi 
elogiada pelo relator, pelo atual chefe do Departamento, bem como pela ex-chefe do Departamento, professora Angela, que 
foi consultada devido ao período que abrange a avaliação. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação da avaliação. 
9 – Prévia do Plano Departamental – O professor Marcelo Curado apresentou a prévia do Plano Departamental elaborado 
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em conjunto com a coordenadora do curso, professora Dayani Cris de Aquino. A chefia explicou que o plano para o 2º 
semestre é a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo do 1º semestre, baseado no plano elaborado 
pela Professora Angela com alguns ajustes necessários. O chefe do departamento comentou a solicitação da Professora 
Carolina Bagattolli para não participar com horas didáticas na graduação no próximo semestre, tendo em vista seu retorno 
da licença maternidade e o acumulo da carga horária na Pós-graduação e Coordenação do Curso, solicitação que foi aceita 
pela chefia. Aberto para comentários a professora Angela informou que planejava ofertar uma disciplina optativa no horário 
das 17:30, porém entendeu que a coordenação não aceitaria neste horário, sendo necessário que a oferta acontecesse dentro 
da grade horária do curso. A professora Dayani, coordenadora, esclareceu que a preferência era de oferta no horário da 
grade, mas que não haveria qualquer impedimento para a oferta no horário das 17:30, por fim afirmou que ainda há a 
possibilidade de abertura da turma, caso ainda seja de interesse da professora Angela. Após a discussão, o professor 
Marcelo colocou em votação o Plano apresentado, informando que se necessário fará alterações pontuais, com a 
concordância dos interessados. A plenária aprovou o Plano Departamental do 2º semestre de 2018 por unanimidade. 10 – 
Afastamento do País – Professor Alexandre Alves Porsse – A professora Terciane Carvalho relatou o Processo SEI 
23075.025215/2018-01, porém estava indisposta, então a professora Dayani Cris leu o relato. A solicitação refere-se a 
participação do solicitante na 58th ERSA Congress - Places for People: Inovative, Inclusive and Liveable Regions que 
acontecerá em Cork, na Irlanda, entre os dias 26/08 e 01/09. O professor Alexandre anexou ao processo a carta convite e a 
tradução, e indicou a professora Terciane Sabadini para substituí-lo durante o afastamento. O parecer foi favorável à 
solicitação e, em votação, houve aprovação por unanimidade. 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. 

 
 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária da reunião. 

 
 
 

Prof. Marcelo Luiz Curado, 
Chefe do Departamento de Economia 

 
 




