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Aos treze dias do mês de novembro 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 solicitada a inversão de pauta do item relacionado ao Concurso, aprovada pela plenária e então foi deliberado o 
seguinte. 1 – Informes – 1.1- Não houve informes. 2 - Apreciação da Ata 440 RO – A chefia colocou em apreciação a ata 
da 440ª Reunião Ordinária 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 Vinicius de Almeida Vale para participar do 46º 
Encontro Nacional de Economia, no Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de dezembro. 3.2- Afastamento no país do professor 
Vinicius de Almeida Vale para Treinamento em ECG-“Modelo de Equilíbrio Geral Computável, IPEA-Rio de Janeiro, 
entre 16 e 19 de outubro. 3.3-Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar do 
Seminário de Pesquisa da DIRED e Reunião Técnica, no INEP em Brasília, nos dias 08 e 09 de novembro. 3.4-Afastamento 
no país do professor Junior Ruiz Garcia para reunião com o Procurador da República, Dr. Tiago Alzuguir Gutierrez, no dia 
26 de outubro, em Joinville/SC. 3.5- Afastamento no país do professor José Felipe Araújo de Almeida para participar do 
46º Encontro Nacional de Economia, no Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de dezembro. 3.6- Afastamento no país do professor 
José Felipe Araújo de Almeida para participar em Banca de Concurso Público na UFMG, em Belo Horizonte, entre 03 e 07 
de dezembro. 3.7-Afastamento no país do professor Francisco Paulo Cipolla para palestra inaugural do programa de 
mestrado UFSE, em Aracaju, entre os dias 06 e 08 de novembro.3.8- Afastamento no país da professora Carolina Bagattolli 
para participar do evento de 30 anos da Pós-graduação em Política Científica e Tecnológica da UNICAMP, nos dias 04 e 
05 de dezembro.3.9- Afastamento no país do professor Marcos Paulo Fuck para participar do evento de 30 anos da Pós-
graduação em Política Científica e Tecnológica da UNICAMP, nos dias 04 e 05 de dezembro. Em votação, aprovações Ad 
Referendum foram homologadas por unanimidade pela plenária. 4 – Afastamento do País – Professor José Felipe Araújo 
de Almeida – O professor Demian Castro leu seu parecer em que detalha a solicitação de afastamento do país do professor 
José Felipe Araújo de Almeida, protocolada sob o número 23075.063955/2018-37. Trata-se de participação na Conferência 
da International Confederation of Associations for Pluralism in Economics (ICAPE) e participação na Conferência da 
Association for Evolutionary Economics (AFEE) que ocorre no Encontro da Allied Social Science Associations (ASSA), 
em Atlanta-Georgia/EUA. O afastamento se dará entre os dias 01/01/2019 e 08/01/2019, com ônus limitado, sendo o 
professor Ivan Salomão indicado para substituir o professor José Felipe durante o afastamento. O processo foi devidamente 
instruído e o parecer foi favorável pelo afastamento. A plenária aprovou o parecer por unanimidade.  05 – Concurso 
Público para Professor Efetivo – O professor Marcelo lembrou à plenária dos problemas com a disciplina de Cálculo 
pelos quais o Departamento têm passado nos últimos anos, lembrou também da alteração do status da disciplina de 
Economia Matemática de optativa para Obrigatória. Explanou sobre a conversa que teve, em conjunto com outros 
professores do departamento e o vice-diretor do Setor com o Reitor, em que foi requisitado um código de vaga para que 
fosse possível fazer um concurso para duas vagas de 20 horas em Economia Matemática. O Reitor informou que devido à 
falta de código de vaga não seria possível, mas que poderia ceder pontos para transformar essa vaga de 20 horas em uma 
vaga de 40 horas com Dedicação Exclusiva. Foi aberto um processo solicitando essa transformação e até o momento não 
houve a efetivação. Diante deste acordo com o Reitor, o chefe do Departamento sugere, cumprindo o combinado, que o 
concurso seja realizado para uma vaga, na área de conhecimento de Economia Matemática. Após discussão, foi colocada a 
sugestão em votação, sendo aprovada por maioria, com três abstenções. Quanto à Titulação, para que não fosse contratado 
um matemático alheio às necessidades do curso de Economia, foi proposto que poderão se inscrever os candidatos com 
Doutorado em Economia. Para a comissão de homologação de inscrições foram indicados os professores Marcos Minoru 
Hasegawa, Armando Vaz Sampaio e Alexandre Alves Porsse, como titulares e os professores Kênia Barreiro de Souza, 
Maurício Vaz Lobo Bittencourt e Paulo de Andrade Jacinto como suplentes. A titulação e a formação da comissão foram 
aprovadas por unanimidade. 06 – Solicitação de autorização para realização de Atividades Esporádicas – Professor 
Junior Ruiz Garcia – O professor Alexandre Alves Porsse leu seu relato em que detalha a solicitação de autorização para 
realização de atividades esporádicas protocolada pelo professor Junior Ruiz Garcia através do processo SEI nº 
23075.066517/2018-21. A atividade a ser realizada é consultoria referente a estudos sobre logística e armazenamento na 
agropecuária brasileira junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), mediante coordenação do 
Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA). Os honorários serão da ordem de R$ 20.000,00 (vinte mil Reais) e 
carga horária será de 128 horas, sendo 08 horas semanais realizadas entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019. O 
professor Junior declara que a atividade não interferirá nas suas responsabilidades junto ao departamento e o processo está 
instruído de acordo com as normas vigentes. O parecer foi favorável à solicitação, sendo aprovado por unanimidade pela 
plenária. 07 – Relatório de Evento de Extensão Universitária “ Dinheiro e Dívida” – Professora Dayani Cris de 
Aquino – O professor Fernando Motta Correia leu seu parecer referente ao relatório de evento de extensão organizado pela 
professora Dayani Cris de Aquino, realizado em 06 de novembro do corrente ano, das 19 às 22 horas. Participaram 48 
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pessoas, sem cobrança de qualquer taxa. O evento contou com a presença dos professores Claus Magno Germer, José 
Guilherme Silva Vieira e Fabiano Abranches Silva Dalto como palestrantes. O relator foi de parecer favorável e a plenária 
aprovou por unanimidade. 08 – Relatório de Evento de Extensão Universitária “Brasil e China contrapontos do 
desenvolvimento econômico” – Professora Dayani Cris de Aquino – O professor Fernando Motta Correia leu seu 
parecer referente ao relatório de evento de extensão organizado pela professora Dayani Cris de Aquino, realizado em 29 de 
agosto do corrente ano, com carga horária de 4 horas. Foram registrados 87 participantes, sem cobrança de qualquer taxa. O 
evento contou com a presença do palestrante prof. Elias Jabbour, da UFRJ. O relator foi de parecer favorável e a plenária 
aprovou por unanimidade. 09 – Proposta de Evento de Extensão Universitária “A Economia Política na obra de 
Michel Foucault: racionalidades e poderes na construção do saber econômico” – Professora Iara Vigo de Lima – A 
professora Dayani Cris de Aquino leu seu parecer que detalha a proposta de evento de extensão que será realizado em 21 de 
novembro do corrente ano, com carga horária total de 03 horas. Serão disponibilizadas 90 vagas, distribuídas entre alunos, 
servidores e comunidade, sem cobrança de qualquer taxa. A professora Iara coordenará e será a palestrante do referido 
evento. A relatora foi de parecer favorável e a plenária aprovou a proposta por unanimidade. 10 – Editoria da Revista de 
Economia – O professor Marcelo relembrou todo o contexto da situação da revista. Informou que após conversa com o 
professor Fabiano e com a entrada do professor Ivan Salomão, que possui experiência positiva à frente de outra revista, 
sugeriu a substituição do Editor chefe. Em discussão, o professor Ivan agradeceu a oportunidade e apresentou algumas 
ideias para recomeçar as atividades da Revista, solicitando o apoio dos professores que estiverem disponíveis para a análise 
dos artigos já recebidos, que são em torno de 40. O professor Maurício se disse surpreso, pois no comitê da revista nada foi 
discutido ou apresentado. O professor Marcelo informou que após a conversa com o professor Fabiano imaginou que este 
faria o relato ao Comitê. Em votação, a sugestão da indicação do professor Ivan Colangelo Salomão para editoria da 
Revista foi aprovada por unanimidade. 11 –Plano Departamental – O chefe do departamento apresentou o plano 
departamental para o primeiro semestre de 2019. Foram questionados os critérios de alocação de carga horária, tendo em 
vista que alguns professores têm mais a carga nas pós-graduações. O professor Marcelo explicou que as pós-graduações 
foram consultadas, que priorizou a graduação, que está numa situação bem preocupante, e num geral o plano departamental 
seguiu o que estava sendo proposto nos anos anteriores, sem grandes alterações, mas ficou à disposição para possíveis 
discussões e posteriores mudanças. O professor Armando Dalla Costa pediu que nas próximas oportunidades o Mestrado 
Profissional também fosse consultado, tendo em vista que vários professores do departamento têm carga horária no 
programa, que não foi consultado para este plano departamental. O plano foi colocado em votação, com a possibilidade de 
futuros ajustes. A plenária foi unanime na aprovação. 12 –Processo Seletivo para Professor Substituto – O professor 
Marcelo informou que abrirão duas vagas para professores substitutos com o final do contrato dos professores Pedro e 
Franciose. As vagas são dos professores Flavio de Oliveira Gonçalves e José Gabriel Porcille Meireles. Há a condição da 
prorrogação da cessão do professor José Gabriel, que ainda está em trâmite. Desta forma, foi proposto que seja uma vaga e 
posteriormente, se prorrogada a cessão, será chamado o segundo colocado. A área de conhecimento proposta foi Teoria 
Econômica, as provas deverão ser de Analise de Currículo e prova Didática. Foi indicado como exigência de titulação, 
mestrado em Economia ou Políticas Públicas. Para a composição da comissão de avaliação, foram indicados os seguintes 
professores: Titulares- Terciane Sabadini Carvalho, Dayani Cris de Aquino e Eduardo Angeli; Suplentes- Vinicius de 
Almeida Vale e José Felipe Araújo de Almeida. Todas as propostas foram colocadas em votação, sendo aprovadas 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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