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Aos doze dias do mês de junho 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 processo de Acordo com a Funpar do prof. Victor e o Evento 
de Extensão da prof. Angela, que foram aceitos pela plenária, e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- O 
professor Marcelo informou à plenária que abriu processo solicitando a compra de equipamentos de informática para o 
Departamento e para os professores novos, porém a UFPR está sem pregão aberto no momento. Solicitou que os demais 
comuniquem ao Departamento caso haja necessidade de troca de equipamento, pois tentará realizar a compra. 1.2- As salas 
de aula da Economia, bem como os equipamentos nelas instalados, serão emprestadas para a realização da SIEPE, período 
este em que as aulas e atividades acadêmicas estarão suspensas. 1.3- O chefe do Departamento informou que a professora 
Iara Vigo retornará antecipadamente do Afastamento para Pós-Doutorado, sendo assim retira de pauta o item em que 
questionaria a plenária sobre o possível empréstimo da vaga para contratação de substituto. 1.4 – Foi comunicado à plenária 
sobre a proximidade da aposentadoria do professor Adilson Volpi e logo deverá ser discutida a vaga. A chefia antecipou 
que há o interesse de retorno do professor Wellington da Silva Pereira para o Departamento de Economia. 1.5 – A Direção 
do Setor encaminhou um processo do Poder Judiciário que necessita de peritos na área ambiental, desta forma, caso haja 
algum interessado, é necessário manifestação. 1.6 – O professor Marcelo esclareceu aos membros que não adota a política 
do Ad Referendum nos processos sem que haja forte motivação e que não considera falta de prazo motivo suficiente. Foi 
encaminhado calendário das Departamentais e os professores devem se programar de acordo com tais datas. Os assuntos de 
pauta devem ser encaminhados com uma semana de antecedência para que o Departamento possa encaminhar aos relatores. 
1.7 – A chefia relembrou que neste ano haverá a prova do ENADE e externa sua preocupação com o último resultado em 
que o curso ficou no limite para que o recadastramento acontecesse sem a auditoria do INEP. A Coordenadora Carolina 
detalhou o último resultado, em que os alunos do Diurno tiveram melhor desempenho do que os alunos do noturno, mesmo 
sendo em menor número, e explicou que estão trabalhando para mudar esse cenário, mas que precisam da colaboração dos 
professores para oferta de cursos e atividades que ajudem os alunos a se prepararem e se motivarem para a prova. O aluno 
Victor comentou sobre a realidade dos alunos do noturno, que apresentam pouco interesse nas atividades da universidade 
além da obtenção do diploma, uma vez que a maioria trabalha. Foi proposto por alguns professores a realização de 
minicursos, em formato de curso de extensão, bem como revisões nas ultimas semanas que antecedem a prova. Como 
estratégia a longo prazo, também foi proposta a aplicação de testes simulados anualmente, para ambientação dos alunos. A 
coordenadora finalizou que estão analisando a melhor forma conscientizar os alunos sobre a importância do teste. 1.8 – O 
professor Adilson Volpi informou sobre o falecimento do professor aposentado Noel Didier Pacheco de Carvalho. 2 - 
Apreciação da Ata 435 RO– O professor Marcelo colocou em apreciação a ata da 435ª 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 Vinicius de Almeida Vale para participar do 26th International Input-Output Conference, na UFJF-MG entre 24 e 
30 de junho. 3.2 –Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participação em reunião 
do Projeto de Pesquisa “Modelos de Projeção de Longo Prazo”, realizado no dia 30/05 no IPEA-RJ. 3.3- Afastamento no 
país da professora Dayani Cris de Aquino para participar do XXIII Encontro Nacional de Economia Política, realizado na 
UFF/RJ, entre 13 e 15 de junho. 3.4 - Afastamento no país da professora Kenia Barreiro de Souza para apresentar trabalho 
na 26th International Input-Output Conference, na UFJF-MG entre 24 e 30 de junho. 3.5 – Afastamento no país da 
professora Terciane Sabadini Carvalho para participar da 26th International Input-Output Conference, na UFJF-MG entre 
24 e 30 de junho. 3.6 – Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para ministrar minicurso, nos dias 07 e 08 de 
junho, no Seminário Gestão da Agua no Meio Rural, na Embrapa em Concórdia/SC. 3.7 – Afastamento no país para 
participar do 56º Encontro da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural-SOBER, em 
Campinas/SP, entre 29/07 e 01/08. 3.8 – Afastamento no país para participar de oficinas organizadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento –BID e a EMBRAPA, entre os dias 10 e 12 de junho, em Campo Grande/MS. 3.9 – 
Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para participar do II Encontro de Economia Aplicada da UFJF, 
em Juiz de Fora, entre 20 e 23 de junho. 3.10 – Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para ministrar 
minicurso de Métodos de Análise Regional e Inter-regional, na UEMS, em Ponta Porã/MS, entre os dias 12 e 15 de junho. 
3.11- Afastamento no país do professor Victor Manoel Pelaez Alvarez para participar da Fintech Conference, realizada em 
São Paulo/SP nos dias 05 e 06 de junho. 4 – Afastamento do País – Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt – O 
professor Paulo Jacinto leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para 
participação  no 58º ERSA Congress que acontecerá em Cork, Irlanda, bem como Visita/Reunião de pesquisa na 
Universidade de Newcastle/UK no período de 26/08/2018 a 06/09/2018. O processo 23075.028539/2018-92 foi 
devidamente instruído com os folders e as traduções, havendo a indicação dos professores Armando Vaz Sampaio e Pedro 
Costa Einloft como substitutos durante o período de afastamento. O relator foi favorável à solicitação, que foi aprovada por 
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unanimidade pela plenária. 5 – Celebração de Acordo entre UFPR, ASSESPRO e FUNPAR – Professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez – O professor Marcos Paulo Fuck relatou o processo que trata de celebração de acordo entre 
 Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação-Paraná (ASSESPRO-PR), a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e a Fundação de Apoio da UFPR para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (FUNPAR) 
para o desenvolvimento do projeto intitulado” Evolução Mensal do Emprego na Área de Tecnologia da Informação”. O 
projeto terá início em agosto de 2018 e tem duração prevista até julho de 2019. O valor da execução é de R$ 15.030,00. 

Não haverá remuneração do coordenador do projeto e sua carga horária dedicada ao projeto será de 2 horas semanais. O 

relator foi favorável à solicitação e a plenária foi unânime pela aprovação. 6 – Proposta de Evento de Extensão 
Universitária “Análise Econômica Espacial”– Professora Adriana Sbicca Fernandes – O professor Adalto Althaus 
relatou a proposta de evento de extensão “Análise Econômica Espacial” que está previsto para o dia 04/07/2018, com carga 
horária total de 08 horas/aula, oferta de 30 vagas e não será cobrada de taxa de inscrição, bem como não haverá qualquer 
receita ou despesa. O evento será coordenado pela professora Adriana Sbicca Fernandes, vice coordenado pelo professor 
Alexandre Alves Porsse que também atuará como palestrante, além da participação dos alunos Alexandre Lamas Peña, 
Laura Calvi Gomes e Mariana Wik Atique também como palestrantes. O relator foi favorável à solicitação. Em votação, 
houve aprovação por unanimidade. 7 – Proposta de Evento de Extensão Universitária “Behavioral Economics: teoria e 
aplicações” – Professora Adriana Sbicca Fernandes – O professor Adalto Althaus leu seu relato em que detalhou evento 
de extensão “Behavioral Economics: teoria e aplicações” que disponibilizará 30 vagas no total e está previsto para o dia 
04/07/2018. Não será cobrada taxa de inscrição, bem como não haverá qualquer receita ou despesa. O evento coordenado 
pela professora Adriana Sbicca contará com a presença do aluno Auberth Henrik Venson como palestrante e terá 08 
horas/aula. O relator foi favorável à proposta, que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 8 – Proposta de Evento de 
Extensão Universitária “Economia, Complexidade e Modelagem Baseada em Agente com LSD” – Professora 
Adriana Sbicca Fernandes – O professor Adalto Althaus detalhou a proposta de evento de extensão intitulada “Economia, 
Complexidade e Modelagem Baseada em Agente com LSD” que será realizado no dia 04/07/2018, com carga horária de 08 
horas/aula e disponibilizará 30 vagas. Não será cobrada de taxa de inscrição, bem como não haverá qualquer receita ou 
despesa. O evento será coordenado pela professora Adriana Sbicca e vice-coordenado pelo professor João Basílio Pereima 
Neto que vai palestrar em conjunto com os professores convidados Francisco Adilson Gabardo e Pedro Costa Einloft. Em 
votação, a plenária foi unânime pela aprovação da proposta. 9 – Proposta de Evento de Extensão Universitária “Teorias 
do Comércio Internacional” – Professora Adriana Sbicca Fernandes – O professor Adalto Althaus relatou a proposta 
de evento de extensão “Teorias do Comércio Internacional” que será realizado no dia 04/07/2018, com carga horária de 08 
horas/aula e oferta de 30 vagas. Não será cobrada de taxa de inscrição, bem como não haverá qualquer receita ou despesa. 
O evento será coordenado pela professora Adriana Sbicca e vice-coordenado pelo professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt 
que vai palestrar em conjunto com os professores Armando Vaz Sampaio, Vinicius de Almeida Vale, ambos deste 
Departamento, Gilberto Joaquim Fraga, da UEM, Alex Sander Souza do Carmo, da UEPG e o aluno Bruno de Lorenzi 
Cancelier Mazzucco. Em votação, a plenária foi unânime pela aprovação da proposta. 10 – Proposta de Evento de 
Extensão Universitária “Economia e Sociedade no Brasil Contemporâneo: Uma Homenagem a Paul Singer” – 
Professora Angela Welters – A professora Adriana Sbicca leu seu relato em que detalha a proposta de evento de extensão 
intitulado “Economia e Sociedade no Brasil Contemporâneo: Uma Homenagem a Paul Singer” que será realizado no dia 
27/08/2018, no auditório do Setor de Ciências Sociais Aplicadas onde haverá mesa de debate com 2 palestrantes - Rosa 
Maria Marques PUC-SP e Liana Maria da Frota Carleial – UFPR. Serão ofertadas 300 vagas disponibilizadas para alunos 
de graduação, servidores e comunidade em geral. Não está programado recurso financeiro, nem cobrança de taxa de 
inscrição. A relatora foi favorável à proposta, que foi aprovada por unanimidade pela plenária.                                                                                                                             
10 – Indicação de membro para a Comissão de Monografia – O professor Marcelo havia comentado na última reunião 
departamental sobre a necessidade de novo membro para a comissão de Monografia, tendo em vista a saída do Professor 
Gustavo Pereira da Silva. Em conjunto com a coordenação surgiu o nome da professora Angela Welters, que já estava 
ambientada com os problemas da referida comissão. A professora Angela aceitou a indicação e forma, em conjunto com os 
professores Huáscar Fialho Pessali e Armando Vaz Sampaio, a Comissão de Monografia, com mandato de 02 anos. Em 
votação, a plenária aprovou a indicação por unanimidade. 11 – Indicação de membro para o Comitê Setorial de 
Extensão – O chefe do Departamento relatou que o professor Victor, membro do comitê de extensão, solicitou a sua 
substituição considerando os inúmeros projetos que coordena e a proximidade do vencimento d seu mandato no comitê. O 
professor Marcelo consultou alguns professores e a professora Dayane Rocha de Pauli aceitou o convite. Em votação, a 
indicação da professora Dayane foi aprovada por unanimidade. 12 – Solicitação de Espaço – Grupo de Pesquisa HPE e 
Economia Brasileira – O chefe do Departamento recebeu, através de processo via SIE, solicitação de espaço físico para o 
grupo de pesquisa de HPE e Economia Brasileira, protocolado pelos professores José Felipe, Eduardo Angeli e Marco 
Cavalieri. Considerando que o próprio professor Marcelo, como fundador do grupo, em 2012, teria interesse, trouxe para a 
plenária a discussão sobre a sala que era utilizada pela Revista de Economia, que já não está mais ativa, não recebe artigos e 
sua última publicação é de 2016. O chefe do departamento esclarece que a ideia inicial é um trabalho de colaboração com 
outros grupos, que também demandem espaço, como num coworking, sem exclusividade para este grupo em especifico. 
Aberto à discussão, foi questionado se haveria rodizio ou agenda para a utilização da sala, tendo em vista que as pós-
graduações possuem suas salas de permanência. Foi esclarecido que seria ocupado por este grupo até que tenha outras 
demandas e assim seja discutida a divisão do espaço ou a sua utilização em sinergia com os demais grupos interessados. 
Após a discussão, a proposta foi votada pela plenária e aprovada por unanimidade. 13 – Celebração de Acordo entre 
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UFPR e FUNPAR – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Fabiano Abranches Silva Dalto relatou o 
processo que trata de convênio entre UFPR e FUNPAR para realização do projeto “A Dinâmica de Inovação e de 
Concentração de Capitais nos Mercados de Sementes e de Agrotóxicos: elementos de análise para a defesa 
da concorrência”. O projeto envolve recursos da ordem de R$192.972,27, dos quais R$72.000,00 serão destinados a 3 
bolsistas de iniciação científica por 48 meses, e os demais R$120.972,27 serão destinados a compra de materiais de 
consumo, permanentes (computadores, material de expediente, bibliográfico etc) e serviço de terceiros (tradutor, etc). Além 
do professor Victor Alvarez, há ainda a participação dos professores Marcos Paulo Fuck, do Departamento de Economia, e 
Thiago André Guimaraes, do Departamento de Administração Geral e Aplicada no projeto em pauta.  O relator foi 
favorável à solicitação e a plenária aprovou por unanimidade o parecer. 13- Informes Finais – O professor Adilson Volpi 
reforçou a informação da sua aposentadoria, que deve se concretizar até o final deste mês. Ele agradeceu ao Departamento e 
a todos os professores pelo trabalho realizado, pela paciência e colaboração. Os membros da plenária o parabenizaram e 
finalizaram saudando com uma salva de palmas. 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 
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