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Aos quatorze dias do mês de agosto 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, foi deliberado o seguinte. 1 – Informes –1.1- O professor Marcelo comentou sobre os problemas com alocação de 
salas, principalmente com as repentinas demandas pelos laboratórios do Setor. Salientou que todos os cursos possuem 
laboratório, exceto a Economia. A professora Angela lembrou que a renovação dos computadores de um dos laboratórios 
do Setor só foi possível devido ao projeto FDA da Economia na sua primeira gestão como chefe do Departamento. O 
professor Alexandre ressaltou que o DECIGI faz as reservas sem nem mesmo ter certeza se utilizará nos dias e horários 
agendados. De qualquer forma, o professor Marcelo solicitou que seja incluída a necessidade de laboratório nos programas 
das disciplinas e que seja requerida a reserva com antecedência. Também deverá ser reservada a sala 31 com antecedência 
quando forem turmas grandes. Além disso, o professor salientou que a Sala de Reuniões deverá ser utilizada 
prioritariamente para reuniões departamentais, de colegiado, de grupo de pesquisas, bem como para defesas e qualificações. 
Não poderá ser reservada pra aulas, tanto de graduação como de pós-graduação. Caso queiram utilizar para este fim, deverá 
ser verificada a disponibilidade no dia da aula. 1.2- Foi informado que o professor José Guilherme ficará responsável pelo 
projeto de FDA do Departamento. O professor entrará em contato com os demais docentes para levantar a demanda, 
lembrando que só poderão ser solicitados os itens que tenham pregão abertos. 1.3- A professor Dayani Cris informou que 
entre os dias 23 e 26 de agosto acontecerá a Feira de Profissões da UFPR, no Campus Piraquara. Ficará a disposição, no 
Departamento, uma planilha para que os professores indiquem o dia e horário que participarão. 1.4- A professora Angela 
informou sobre o evento de extensão com a participação da Rosa Maria Marques para homenagem ao Paul Singer. Solicitou 
a colaboração dos colegas para liberação dos alunos. 1.5- O professor Marcelo informou sobre a sua aprovação na defesa 
de memorial, que aconteceu no último dia 09. 2 - Apreciação da Ata 437 RO– O professor Marcelo colocou em 
apreciação a ata da 437ª 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”:  2.1- Afastamento no País do professor Vinicius de Almeida Vale para defesa de 
dissertação na USP, em São Paulo, nos dias 09 e 10 de agosto. 2.2- Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida 
Vale para Reunião Científica da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (REDE CLIMA), 
realizada na UFA, em Maceió/AL, entre 27 e 27 de julho. 2.3-Afastamento no país do professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez para participar da ASSESPRO-PR, em Curitiba, no dia 30 de julho. 2.4- Afastamento no país do professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez para participar do Congresso Internacional do PROFNIT, entre 13 e 18/08, em Maceió/AL. 2.5- 
Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para palestrar no evento realizado pela Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil, em Brasília/DF, entre os dias 13 e 15 de agosto. 2.6- Afastamento no país da professora Raquel Rangel 
de Meireles Guimarães para participar de reunião do grupo de pesquisa na UFMG, em Belo Horizonte, nos dias 06 e 07 de 
agosto.2.7- Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participação no XXI Encontro da 
Associação Brasileira de Estudos Populacionais, em Poços de Caldas/MG, entre 24 e 27 de setembro.2.8- Afastamento no 
país da professora Carolina Bagattolli para participação em banca de mestrado na FURB, Blumenau/SC, nos dias 21 e 22 
de agosto. 2.9- Afastamento no país da professora Carolina Bagattolli para participar de seminário na UNICAMP/SP, nos 
dias 30 e 31 de agosto. 2.10- Afastamento no país do professor Marcos Minoru Hasegawa para participar do XVI Encontro 
Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, em Caruaru/PE, entre 02 e 06 de outubro. 2.11- 
Afastamento no país da professora Adriana Sbicca Fernandes para participar do 5th Brazilian Behavioral Economics And 
Finance Meeting, na FGV EAESP, em São Paulo/SP, entre 12 e 14 de agosto. Em votação, aprovações Ad Referendum 
foram homologadas por unanimidade pela plenária. 04 – Indicação e aprovação de suplente de membro do Colegiado – 
A professora Dayani Aquino informou que não há mais suplentes na lista de suplentes do colegiado aprovada no início 
desta gestão da Coordenação, sendo necessário indicação de um suplente para o professor José Felipe, uma vez que o 
professor Walter Shima solicitou que fosse retirado desta atividade. Quando perguntado pela vice-coordenadora se havia 
algum interessado, então a professora Angela se colocou à disposição, sendo, desta forma, indicada pela coordenação. Em 
votação, a indicação foi aprovada por maioria de votos, havendo a abstenção da própria indicada. 05 – Afastamento do 
País – Professor Vinicius Klein – A professora Angela Welters leu seu parecer em que detalhou a solicitação de 
afastamento do país protocolada pelo professor Vinicius Klein. Trata-se de participação em reuniões técnicas entre 15 e 24 
de outubro de 2018, em Chicago e Palo Alto nos EUA. O afastamento se dará com ônus limitado. As atividades didáticas 
terão o Professor Rodrigo Leite Kremer como responsável e a reposição de aulas será feita após o retorno do docente, em 
data a ser determinada. A relatora foi favorável à solicitação e teve seu parecer aprovado por unanimidade pela plenária 
departamental. 06 – 1ª Etapa de Avaliação de Estágio Probatório – Professor Adalto Acir Althaus Junior – O 
professor Fabiano Abranches Silva Dalto detalhou os procedimentos adotados pela Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório, composta por ele, como presidente, e pelos professores Marcos Paulo Fuck, deste departamento e Jose Carlos 
Korelo, do DAGA. O professor Adalto apresentou alta pontuação em todos os fatores e por fim recebeu a pontuação 
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máxima, 100 pontos. O avaliado foi elogiado pelo relator, pela ex-chefe do Departamento, professora Angela e pelo 
Professor Marcelo, atual chefia departamental, que aproveitou para parabenizá-lo pelo seu desempenho. Em votação, a 
plenária foi unânime pela aprovação da avaliação. 07 – Proposta de Curso de Extensão “Neurociências e Gestão de 
Pessoas” – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A professora Terciane Carvalho leu seu relato em que 
detalhou a Proposta de Curso de Extensão intitulado “Neurociências e Gestão de Pessoas” que será coordenado pelo 
professor José Wladimir, que também ministrará parte do curso em conjunto com a professora convidada Karyame Sad 
Carazzai, da Universidade Positivo. O curso ofertará 40 vagas distribuídas entre comunidade externa, alunos e servidores. 
Não há previsão de receitas ou despesas. O curso será realizado entre 10/09/2018 e 24/11/2018, com carga horária total de 
40 horas. Por estar devidamente instruído e por atender às disposições da resolução pertinente, a relatora foi favorável à 
proposta. Em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 08 – Solicitação de Redistribuição do Professor 
Wellington da Silva Pereira – O professor Marcelo leu o ofício constante do processo 23075.035811/2018-91, em que o 
professor Wellington detalha seu pedido de remoção para retornar ao Departamento de Economia. Após a leitura, o 
professor Marcelo ressaltou a necessidade de envio de um código de vaga para o Campus Avançado de Jandaia do Sul para 
que a remoção possa ser efetivada e lembrou que há a vaga oriunda da aposentadoria do professor Adilson Antonio Volpi. 
Aberta a discussão, os professores Fernando Motta, Dayani Aquino, Maurício Bittencourt e Marcos Fuck pediram a palavra 
e foram unânimes em elogiar o professor Wellington, lembraram que por ele ter conhecimento em diferentes áreas poderia 
suprir as demandas de várias disciplinas do curso. Também salientaram que ele teve 10 anos de convivência com os demais 
membros deste departamento e que sempre foi muito bem quisto, desempenhou suas atribuições com muito zelo e 
eficiência, além de participar ativamente da gestão administrativa, participando de diversas comissões. O chefe do 
Departamento concordou com os colegas e colocou o pedido de remoção do professor Welington em votação, sendo 
aprovado por unanimidade pela plenária. 09 – Situação do Processo de Redistribuição do Professor Ivan Salomão – O 
professor Marcelo informou à plenária que tem mantido contato por e-mail com o professor Ivan e que a última posição 
deste é que estará em Curitiba em 27/08/2018 para apresentar a documentação para sua nomeação e que tomará posse em 
setembro, tendo em vista toda a morosidade de tramitação do processo de redistribuição devido ao período eleitoral. Diante 
da decisão do professor Ivan, não há o que deliberar. Informes Finais – O professor Marcelo informou que o 
Departamento recebeu o processo que solicita a indicação de um titular e um suplente para comporem o Comitê Setorial de 
Pesquisa, até 17/08/2018. O chefe do departamento ressaltou que a Economia tem dois programas de pós-graduação, que 
dependem bastante das atividades desenvolvidas no comitê. O professor Alexandre Porsse se comprometeu a divulgar entre 
os membros do PPGDE. 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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