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Aos doze dias do mês de julho 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 projeto de pesquisa do prof. Victor, que foi aceito pela 
plenária, e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- O professor Marcelo informou à plenária que retirou de 
pauta os itens referentes à situação do prof. Ivan Colangelo Salomão, 1º colocado no concurso de História Econômica, que 
solicitou redistribuição e a Solicitação de remoção para o departamento de Economia do prof. Wellington Pereira, devido a 
vários questionamentos quanto ao quórum da reunião estar reduzido por ser período de férias. De qualquer forma, leu a 
carta encaminhada pelo professor Ivan e comentou sobre o pedido do professor Wellington, salientando que ambos serão 
discutidos na próxima reunião departamental. 2 - Apreciação da Ata 436 RO– O professor Marcelo colocou em 
apreciação a ata da 436ª Reunião Ordinária Departamental. Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime na aprovação. 3 
– Aprovações “Ad Referendum” – O Chefe do departamento apresentou as seguintes aprovações de afastamento no país 
realizadas em caráter “Ad Referendum”:  Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participar do 26th 
International Input-Output Conference, na UFJF-MG entre 25 e 29 de junho; e Afastamento no país do professor Junior 
Ruiz Garcia para participar de oficinas realizadas pelo banco Interamericano de Desenvolvimento e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária, em porta Alegre, nos dias 20,21 e 22 de junho. As aprovações Ad Referendum foram homologadas 
por unanimidade pela plenária. Após a apreciação dos afastamentos, o professor Marcelo Curado apresentou a aprovação 
Ad Referendum da abertura de turma especial de Cálculo, a ser ministrada pelos professores Pedro Costa Einloft e João 
Basílio Pereima Neto. O professor Marcelo e a professora Carolina apresentaram o histórico dos acontecimentos deste 
semestre envolvendo o professor Américo, encaminhado pelo Departamento de Matemática para ministrar a disciplina. 
Também foram discutidas formas de resolver o problema, como a possível internalização da disciplina, porém será 
convocada uma reunião extraordinária para tratar do assunto. Em apreciação pela plenária, a aprovação da abertura de 
turma especial de Cálculo foi homologada por unanimidade. 04 – Afastamento do País – Professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães – O professor Marcelo Curado leu o parecer emitido pelo professor João Basílio Pereima Neto que 
aprovou a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para participação no VIII Congreso Internacional de la 
Asociación Latinoamericana de Población que acontecerá em Puebla/México, no período de 21/10/2018 a 28/10/2018. O 
processo 23075.037160/2018-73 foi devidamente instruído com carta de aceite e as traduções, havendo a indicação da 
professora Carolina Bagattolli como responsável por seus encargos didáticos durante o período de afastamento. O relator 
foi favorável à solicitação, que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 05 – Afastamento do País – Professor Junior 
Ruiz Garcia – O professor Vinicius Vale leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do país, com ônus 
limitado, para participação no “X Congreso de la ALARSU (Asociación Latinoamericana de Sociología Rural)”  que 
acontecerá em Montevideu/Uruguai, entre os dias 24/11/2018 a 01/12/2018. O processo 23075.034167/2018-33 foi 
devidamente instruído com carta de aceite e as traduções, havendo a indicação da professora Denise Maria Maia como 
responsável por seus encargos didáticos durante o período de afastamento. O relator foi favorável à solicitação, que foi 
aprovada por unanimidade pela plenária. 06 – Afastamento do País – Professora Denise Maria Maia – A professora 
Carolina Bagattolli leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para participação 
no VIII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población que acontecerá em Puebla/México, no 
período de 21/10/2018 a 28/10/2018. O processo 23075.037567/2018-09 foi devidamente instruído com carta de aceite e as 
traduções, havendo a indicação da professora Dayani Cris de Aquino como responsável por seus encargos didáticos durante 
o período de afastamento. O parecer foi favorável à solicitação, e esta aprovada por unanimidade pela plenária. 07 – 
Afastamento do País – Professor João Basilio Pereima Neto – O Marcelo Curado leu o parecer emitido pelo professor 
Vinicius Klein em que detalha a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para participação no “CEPAL 
Summer School” que será realizada em Santiago/Chile, entre os dias 10/08/2018 a 20/08/2018. O processo 
23075.037909/2018-82 foi devidamente instruído com carta convite e a tradução, havendo a indicação da professora 
Adriana Sbicca Fernandes como responsável por seus encargos didáticos durante o período de afastamento. O relator foi 
favorável à solicitação, que foi aprovada por unanimidade pela plenária. 08 – Afastamento do País – Professor Vinicius 
de Almeida Vale – A professora Kênia Barreiro de Souza leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do 
país, com ônus limitado, para participação no 58º Congresso da ERSA (Associação Europeia de Ciência Regional), a ser 
realizado em Cork, Irlanda, no período de 25/08/2018 a 02/09/2018. O processo 23075.038119/2018-14 foi devidamente 
instruído com carta de aceite e as traduções, havendo a indicação da professora Kênia Barreiro de Souza como responsável 
por seus encargos didáticos durante o período de afastamento. O parecer foi favorável à solicitação, e esta aprovada por 
unanimidade pela plenária. 09 – Afastamento do País – Professora Angela Welters – O professor Huáscar Fialho Pessali 
leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do país, com ônus limitado, para participação no VIII Congreso 
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Población que acontecerá em Puebla/México, no período de 21/10/2018 
a 28/10/2018. O processo 23075.037789/2018-13 foi devidamente instruído com carta de aceite e as traduções, havendo a 
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indicação do professor Junior Ruiz Garcia como responsável por seus encargos didáticos durante o período de afastamento. 
O parecer foi favorável à solicitação e aprovado por unanimidade. 10 – Registro de Projeto de Pesquisa – Professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O professor Junior Ruiz Garcia relatou a solicitação de registro do projeto de 
pesquisa da professora Raquel, intitulado "Do demograph forces shape real estate markets? A case study for Brazil and 
Poland based on a structural causal model" que será desenvolvido em parceria com o professor Thomasz Schabek, da 
Universidade de Lodz, Polônia. O cronograma de trabalho é de 18 meses (de abril de 2018 a outubro de 2019) e não prevê 
recursos financeiros. O relator foi favorável à solicitação e a plenária aprovou por unanimidade. 11 – Relatório Evento de 
Extensão – Professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt – O professor Marcos Minoru Hasegawa lei seu relato em que 
detalha o Relatório de Evento de Extensão “Studying in na American University: information and perspectives” coordenado 
pelo professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt. O eventou aconteceu em 04 de abril de 2018, com 02 horas de duração, 
sendo ministrado pelo Professor Dr. Stanley Thompson da Ohio State University /EUA. Não houve geração de despesa e 
receita. Os procedimentos adotados no evento e a formulação do relatório está de acordo com o regulamento. O relator foi 
favorável e a plenária aprovou o relatório por unanimidade. 12 – Relatório Curso de Extensão “Psicologia e 
Comportamento do Consumidor” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Marcos Minoru 
Hasegawa lei seu relato em que detalha o Relatório de Evento de Extensão “Psicologia e Comportamento do Consumidor” 
coordenado pelo professor José Wladimir e contou com a professora Karyame Sad Carazzai, da Universidade Positivo, 
como ministrante no curso. Os procedimentos e formulação do relatório estão de acordo com as normas desta Universidade, 
sendo o relator favorável. A plenária aprovou por unanimidade. 13 – Relatório Curso de Extensão “Jogos de Empresas 
Industriais” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Marcos Minoru Hasegawa lei seu relato em 
que detalha o Relatório de Evento de Extensão “Jogos de Empresas Industriais” coordenado pelo professor José Wladimir. 
Todos os procedimentos e a formulação do relatório estão de acordo com as normas desta Universidade, sendo o relator 
favorável. A plenária aprovou por unanimidade. 14 – Composição da Comissão Especial - Progressão para Professor 
Titular -  O professor Marcelo Curado informou que a primeira etapa do seu processo de progressão para professor titular 
já foi avaliada e aprovada pela CPPD, sendo necessária a formação da banca para a defesa do Memorial, etapa obrigatória 
para a progressão almejada, que será realizada no dia 09 de agosto de 2018, às 14:00hrs na sala de reuniões do 
Departamento de Economia. O professor Marcelo indicou a seguinte formação para a comissão: professor Luiz Vamberto 
de Santana, titular aposentado deste departamento; professor Flavio Vilela Vieira, titular na Universidade Federal de 
Uberlândia; professor Ramon Garcia Fernandez, titular da UFABC; professor Gilberto Tadeu Lima, titular na USP e, como 
suplente desta comissão, o professor Pedro José Steiner Neto, titular aposentado do DAGA/UFPR e professor na 
Universidade Positivo. Após apreciação pela plenária, a formação da comissão foi aprovada por unanimidade. 15 – Projeto 
de Pesquisa  – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Junior Ruiz Garcia relatou a Solicitação para 
Celebração de Termo de Cooperação de Descentralização de Crédito para Execução do projeto de pesquisa “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 processo analisado está devidamente instruído conforme a legislação pertinente, sendo o relator favorável 
à solicitação de Celebração de Termo de Cooperação. A plenária foi unânime pela aprovação. 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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