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Aos dez dias do mês de outubro 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 esclareceu que em outra reunião informou 
à planária que o Departamento tinha 60 mil reais, porém recebeu a informação de que os recursos não poderão ser 
utilizados, tendo em vista que o Governo Federal determinou que os recursos de capital devem ser gastos no mesmo ano em 
que são gerados. Desta forma, o departamento não possui recurso algum neste momento e por este motivo não serão 
adquiridos os computadores com tal verba. O professor informou que foi encaminhada a demanda de 15 itens, entre desktop 
e notebook, e que aguarda a distribuição do Setor para poder verificar se todos serão contemplados. 1.2 - Quanto à Semana 
Acadêmica, o professor esclarece que a princípio é aula normal, mas recomenda aos que quiserem liberar os alunos,  que 
faça a liberação na hora para que o evento não esvazie e que faça a cobrança da lista de presença. 1.3- O professor Marcelo 
apresentará a prévia do Plano Departamental na próxima reunião e informou que tomará como base o último plano, 
colocando-se à disposição de todos para demandas individuais. Lembrou ainda que no final deste ano deverá encaminhar ao 
Setor a previsão do uso dos espaços o que inclui as demandas pelos laboratórios. 1.4- A coordenadora, professora Carolina 
Bagattolli, informou que está finalizando a grade horária do ano que vem e que reforça a necessidade de oferta de 
disciplinas optativas. A coordenadora também cientificou a plenária quanto à necessidade de separação das turmas do 4º 
ano, principalmente do período noturno. Por fim, a professora Carolina informou que está mantida a reunião do dia 15 de 
outubro com a PROGRAD para tirar dúvidas sobre a reforma curricular. 1.5- O professor Alexandre Porsse informou que 
assumiu a editoria da Revista Brasileira de Economia Regional e Urbana, desta forma irá se desvincular da revista de 
Economia deste departamento. Sobre o assunto o professor Marcelo informou que o professor Ivan era editor de revista na 
UFRGS, com boa trajetória no trabalho desempenhado, e demonstrou interesse em tornar-se editor da revista da Economia. 
O chefe do departamento trará proposta sobre o assunto na próxima reunião. 1.6- O professor Marcos Paulo Fuck informou 
que a organização das bancas da SIEPE do próximo ano será realizada com antecedência e pediu o apoio dos dois 
programas de pós-graduação para indicação de alunos para a composição das bancas. Lembrou que o evento gera 
certificado. 2 - Apreciação da Ata 439 RO e 188 RE– A chefia colocou em apreciação a ata da 438ª Reunião Ordinária 
Departamental e da 188ª Reunião Extraordinária Departamental. Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime pela 
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 Eduardo Angeli para 
participação em seminário da Pós-Graduação em Economia da UFSCAR, em Sorocaba/SP, entre 15 e 17 de outubro.  3.2 – 
Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar do VI Simpósio da Ciência do Agronegócio, a ser 
realizado na UFRGS no dia 25 de outubro. 3.3- Afastamento no país do professor Huáscar Fialho Pessali para participar da 
V Semana de Economia na UFABC, em São Paulo, nos dias 08 e 09 de novembro. 3.4- Afastamento no país do professor 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participação como consultor externo no PPG em Economia da UFU, entre 01 e 03 de 
outubro. Em votação, aprovações Ad Referendum foram homologadas por unanimidade pela plenária. 4 – Afastamento do 
País – Professor João Basílio Pereima Neto – O professor Junior Ruiz Garcia leu seu parecer em que detalha a solicitação 
de afastamento do país do professor João Basílio Pereima Neto, protocolada sob o número 23075.059024/2018-34. Trata-se 
de participação como conferencista convidado no evento acadêmico TALLER INTERDISCIPLINARIO EN SISTEMAS 
COMPLEJOS, organizado pela Universidad de la Republica, entre 04 e 09 de novembro do ano corrente. O processo foi 
devidamente instruído e o parecer foi favorável pelo afastamento. A plenária aprovou o parecer por unanimidade.  05 – 
Relatório de Evento de Extensão Universitária “MacroEconomia Ecológica: Emergência, Perspectivas e Desafios” – 
Professor Junior Ruiz Garcia – O professor Adalto Althaus leu seu relato referente ao Relatório do Evento de Extensão 
“MacroEconomia Ecológica: Emergência, Perspectivas e Desafios”, realizado no dia 28/09/2018, das 19 às 21 horas. O 
evento contou com 73 inscritos, entre4 alunos e comunidade externa, dos quais 53 participaram. Não houve cobrança de 
taxa, desta forma não foram geradas receitas ou despesas. O relator foi favorável e a plenária aprovou por unanimidade. 06 
– Proposta de Projeto de Extensão Universitária “Economia, Universidade e Sociedade: uma oportunidade de 
aproximação via redes sociais” – Professor Junior Ruiz Garcia – O professor Adalto Althaus leu o relato em que 
detalha o projeto de extensão, que tem como público alvo a comunidade interna e externa à UFPR que busca informações 
sobre várias áreas da economia via redes sociais. O projeto é coordenado pelo Professor Junior Ruiz Garcia, sendo a 
professora Angela Welters a vice-coordenadora e prevê a abertura de 04 bolsas de extensão para alunos. O projeto terá 520 
horas de carga horária por docente, considerando 02 horas semanais de atividade durante o período de vigência. Não haverá 
cobrança de taxas. O parecer foi favorável ao projeto, sendo aprovado por unanimidade pela plenária. 07 – Proposta de 
Evento de Extensão Universitária “ Dinheiro e Dívida” – Professora Dayani Cris de Aquino – O professor Fernando 
Motta Correia leu seu relato referente ao evento de extensão organizado pela professora Dayani Cris de Aquino, que está 
previsto para acontecer em 06 de novembro do corrente ano, das 19 às 22 horas. Serão disponibilizadas 90 vagas a serem 
ocupadas por alunos, servidores e comunidade externa, e não haverá cobrança de taxas. O evento contará com a presença 
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dos professores Claus Magno Germer, José Guilherme Silva Vieira e Fabiano Abranches Silva Dalto como palestrantes. O 
relator foi de parecer favorável à proposta e a plenária aprovou por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, em que eu, Laís de Lima Rocha, secretariei e lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo Professor 
Chefe do Departamento.  
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