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Aos treze dias do mês de setembro 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 chefe do Departamento informou que a Coordenação de curso 
solicitou uma reunião extraordinária para tratar da reforma curricular, a data será informada assim que possível. 1.2- Foi 
informado que o professor Ivan Salomão, 1º colocado no concurso de História Econômica, já foi nomeado e irá tomar posse 
em 1º de outubro. 1.3- O professor Marcelo solicitou à plenária que as respostas aos e-mails do Departamento devem ser 
atinentes ao assunto abordado, evitando discussões prolongadas. 1.4- A chefia solicitou ainda que as alterações na estrutura 
e na disposição dos móveis de salas comuns devem ser solicitadas/informadas ao Departamento e à Chefia para análise e 
providências, tendo em vista que o quadro digital da sala de reuniões foi deixado no corredor sem qualquer aviso. Foi 
providenciada a pintura da Sala de Reuniões devido à retirada do quadro. 1.5- O professor Marcelo avisou que a indicação 
para a substituição dos professores Marcos Fuck e Kênia de Souza como membros da COE será realizada em breve, com a 
posse do professor Ivan e retorno do professor Wellington. 1.6- O professor Alexandre Porsse informou que sua orientanda 
Laura Calvin foi premiada em 1º lugar no concurso de dissertação do COFECON. O professor foi parabenizado pelos 
membros da plenária. 2 - Apreciação da Ata 438 RO– A chefia colocou em apreciação a ata da 438ª 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”:  3.1- 
Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participar do IV Congresso Internacional de Controle e 
Políticas Públicas, de 17 a 19 de outubro, em Fortaleza/CE. 3.2- Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse 
para participar do XVI ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, entre 02 e 
05 de outubro, em Caruaru/PE. 3.3- Afastamento no país do professor Fernando Motta Correia para participar do IV 
Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, de 17 a 19 de outubro, em Fortaleza/CE. 3.4- Afastamento no 
pais da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar de reunião de trabalho do projeto IPEA- Modelos 
Macroeconômicos e Previdenciários de Longo Prazo, dia 10/09/2018, no Rio de Janeiro. 3.5-Afastamento no país da 
professora Terciane Sabadini Carvalho para participar do XVI ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Estudos Regionais e Urbanos, entre 02 e 06 de outubro, em Caruaru/PE. 3.6-Afastamento no país do professor Vinicius de 
Almeida Vale para participar do XVI ENABER- Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e 
Urbanos, entre 02 e 05 de outubro, em Caruaru/PE. 3.7- Afastamento no país do professor Walter Tadahiro Shima para 
participar do III Encontro Nacional de Economia Industrial e Inovação – ENEI, em Uberlândia/MG, entre 18 e 20 de 
setembro. Em votação, aprovações Ad Referendum foram homologadas por unanimidade pela plenária. 3.8- O professor 
Marcelo apresentou então o Afastamento do País do professor Victor Manoel Pelaez Alvarez para participar do First Global 
Workshop on Smart Specialisation e do SMARTER Conferece on Smart Specialisation and Territorial Development, que se 
realizarão em Sevilha/ Espanha, entre 23 e 29 de setembro de 2018. Foi dado ad referendum pois o professor recebeu a 
confirmação do apoio financeiro no início de setembro. A plenária foi unânime pela aprovação do ad referendum. O 
professor Marcelo aproveitou o ensejo para relembrar que os afastamentos do país devem ser solicitados com 30 dias no 
mínimo de antecedência. 4 – Proposta Evento de Extensão “MacroEconomia Ecológica: Emergência Panorama, 
Perspectivas e Desafios”- Professor Junior Ruiz Garcia – A professora Adriana Sbicca Fernandes leu seu relato em que 
detalhou a proposta de Evento de Extensão Universitária intitulada “MacroEconomia Ecológica: Emergência Panorama, 
Perspectivas e Desafios” protocolada pelo professor Junior Ruiz Garcia, coordenador do evento. Trata-se de palestra a ser 
realizada em 28/09/2018, sendo a duração de 02 horas, com oferta de 90 vagas distribuídas entre alunos, comunidade 
externa e servidores. A professora Adriana foi favorável à solicitação e teve seu parecer aprovado pela plenária 
departamental por unanimidade. 05 – Proposta de Evento de Extensão “Brasil e China: contrapontos do 
desenvolvimento econômico” – Professora Dayani Cris de Aquino – O professor Armando Vaz Sampaio redigiu e o 
professor Marcos Hasegawa leu o parecer referente à Proposta de Evento de Extensão “Brasil e China: contrapontos do 
desenvolvimento econômico”, coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. O evento programado para dia 
29/08/2018, com carga horária de 04 horas e oferta de 300 vagas, conta com a participação dos professores Elias Marco 
Khalil Jabbour, da UERJ e Demian Castro, deste Departamento, como palestrantes. O relator foi favorável à proposta e o 
parecer foi aprovado por unanimidade. 06 – Termo de Compromisso de Compensação de Horário – Professor 
Armando João Dalla Costa – O professor Armando Dalla Costa informou que será instrutor de curso presencial “Ética na 
Administração Pública”, ofertado pela PROGEPE e desta forma deve ter a autorização para a compensação de horário. A 
plenária aprovou por unanimidade. 07 – Projeto de Pesquisa “Custo-Benefício e Custo-Efetividade de Politicas de 
Crédito: Estudos de Caso no Paraná” – Professora Dayane Rocha de Pauli – O professor Marcelo leu o parecer 
emitido pelo professor João Basílio referente ao Projeto de Pesquisa intitulado “Custo-Benefício e Custo-Efetividade de 
Politicas de Crédito: Estudos de Caso no Paraná” apresentado pela professora Dayane Rocha de Pauli como requisito para 
atuação em regime de Dedicação Exclusiva. O parecer foi favorável, uma vez que cumpre com o disposto na Resolução 
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77/04-CEPE e com os requisitos de qualidade de um projeto de pesquisa. A plenária aprovou o parecer por unanimidade. 
08 – Participação em Projeto de Pesquisa – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O professor Maurício 
Bittencourt emitiu o parecer lido pelo professor Vinicius Vale, em que detalha a solicitação da professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães para renovar sua participação como bolsista de pesquisa do Projeto Modelos de Projeção 
Macroeconômica de Médio e Longo Prazo, que faz parte do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional, 
junto ao Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. O período de desenvolvimento das atividades será entre 11/10/2018 
e 10/10/2019. O parecer foi favorável e a plenária o aprovou por unanimidade. 09 – Projeto FDA do Departamento de 
Economia – O professor José Guilherme apresentou o projeto elaborado por ele em conjunto com o professor Marcelo 
Curado para concorrer aos recursos do Edital FDA 2018. Tendo em vista que só pode ser incluído equipamento que haja 
pregão vigente, serão solicitados equipamentos multimídias, televisão, câmera e gravador a fim de equipar a sala de 
reuniões para videoconferências. O professor Marcelo informou que o projeto depende da aprovação para ser encaminhado 
e, se selecionado, poderá contemplar todo o pedido ou valor a menor. A plenária foi unanime na aprovação do projeto FDA 
apresentado. 10- Sala para Secretaria dos Mestrados Profissionais - O professor Marcelo informou que o professor 
Marcos Wagner, diretor do Setor, propôs a implantação da secretaria unificada dos mestrados profissionais, que inclui o 
PROFNIT, o Mestrado Profissional em Desenvolvimento Econômico, bem como aqueles que vierem a ser criados, como o 
PPGGOLD do DAGA, que está na iminência de lançamento. Na proposta, seria disponibilizada a Sala 04, hoje denominada 
como ECOLAB, que mesmo sendo localizada no térreo é de posse do Setor. Em conversa com o professor Armando Dalla 
Costa, coordenador do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Econômico, surgiu a ideia de alocar a secretaria dos 
mestrados para o corredor administrativo do Departamento de Economia, utilizando a sala em que hoje fica o arquivo do 
Departamento. O professor Marcelo, desta forma, consulta a plenária para que seja decidido sobre a questão, salientando 
que a secretaria não teria vínculo com o Departamento de Economia, mas sim com o Setor, e que não haveria apenas cursos 
correlatos e com professores da Economia, como seria o caso do PPGGOLD, do DAGA. Em discussão, foi questionado o 
fato de sempre ser a Economia quem cede os espaços. Foi lembrado que não são contemplados como espaços deste 
Departamento a cantina, o depósito do Setor, a sala de professores 20 horas do DECIGI, a sala do CIEE, a referida sala 04 
que foi disponibilizada para o ECOLAB (projeto do Setor) e sala que era utilizada pela Reprografia, todas do térreo. Foi 
questionado também o processo de desvinculação do Mestrado Professional em Desenvolvimento Econômico do PPGDE, 
sendo esclarecido que os tramites já estão correndo junto à PRPPG, inclusive há a previsão de alteração da nomenclatura do 
programa. Foi lembrado também que a Universidade é plural e os espaços não são de propriedade dos cursos, devendo ser 
utilizados com eficiência e priorizando o interesse público. Diante da extensão da discussão, o professor Marcelo propôs a 
retirada de pauta e a sua retomada em outra reunião. 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 

 
 
 
 
 
 




