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Aos seis dias do mês de dezembro 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- O professor Marcelo informou que as comissões tem autonomia para decidir as questões 
relativas a seus assuntos, como a Comissão de Monografia, que decidiu sobre a participação de alunos da pós-graduação 
participando como membro de banca de monografia da graduação. 1.2- O chefe do Departamento informou sobre as 
mudanças dos horários dos servidores técnicos administrativos do Departamento, que passarão a cumprir carga horária de 
40 horas semanais e 8 diárias. Explicou ainda sobre a atual portaria de flexibilização de jornada e pediu que os professores 
que tenham alguma ideia para colaborar, que entrem em contato. 2 - Apreciação da Ata 441 RO – A chefia colocou em 
apreciação a ata da 441ª 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 Paulo de Andrade Jacinto para participar 
da 46º Anpec, no Rio de Janeiro, entre 11 e 16 de dezembro. 3.2- Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo 
Bittencourt para apresentação de Seminário na Pós-Graduação em Economia da UEPG, no dia 04/12/2018. 3.3- 
Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para participar em Banca de defesa de mestrado e 
apresentação de seminário na pós-graduação da UEM, em Maringá, nos dias 29 e 30 de novembro. 3.4-Afastamento no país 
do professor Wellington da Silva Pereira para participar em bancas de monografia no campus Jandaia do Sul, nos dias 10 e 
11 de dezembro. 3.5- Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para treinamento em ECG-“Modelo de 
Equilíbrio Geral Computável! No IPEA, Brasília /DF , entre os dias 20 e 23 de novembro.3.6- Afastamento no país do 
professor Vinicius de Almeida Vale para participar di I Seminário PROMOB: UFS, UFMG,UFPR, em Aracaju/SE, entre os 
dias 29/11 e 01/12. 3.7-Afastamento no país do professor Eduardo Angeli para participar de Minicurso na USP, nos dias 29 
e 30 de novembro.3.8- Afastamento no ´país da professor Terciane Sabadini Carvalho para participar da 46º Anpec, no Rio 
de Janeiro, entre 11 e 16 de dezembro. 3.9- Afastamento no país da professora Kenia Barreiro de Souza para participar do 
Ciclo de Seminários 2018 da UFS, em Aracajú/SE, entre 28/11 e 01/12. 3.10 Afastamento no país da professora Kenia 
Barreiro de Souza para participar da 46º Anpec, no Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de dezembro. 3.11- Afastamento no país 
do professor Junior Ruiz Garcia para apresentação sobre agraonegócio no IPEA, em Brasília/DF, no dia 06/12. 3.12 
Afastamento no país do professor Ivan Colangelo Salomão para apresentação de Workshop e participar da 46º Anpec, no 
Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de dezembro. 3.13- Afastamento no país do professor João Basílio Pereima Neto para 
participar da 46º Anpec, no Rio de Janeiro, entre 09 e 14 de dezembro. Em votação, aprovações Ad Referendum foram 
homologadas por unanimidade pela plenária. 4 – Solicitação de prorrogação da Licença para Tratar de Interesses 
Particulares – Professor Luiz Alberto Esteves – O professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt leu seu parecer em que fica 
detalhada a solicitação realizada pelo professor Luiz Esteves, bem como todo o embasamento legal. O pedido foi 
devidamente instruído e é possível , sendo o limite de afastamento nessa modalidade de 06 anos durante toda a carreira, de 
acordo com a Portaria n° 35/2016 - SEGRT.  Em discussão foi levantada a questão do tempo total que o professor Esteves 
encontra-se afastado, que corresponde a aproximadamente 12 anos. Também foi comentado sobre a expectativa quanto à 
realização de concursos e contratação de professor substituto no próximo governo. Da mesma forma foi lembrado que a 
instituição pode solicitar o retorno do professor em licença quando houver necessidade, além da possibilidade de contratar 
substitutos para a vaga. O pedido de licença para tratar de interesses particulares, protocolado pelo professor Luiz Alberto 
Esteves sob número de processo SEI 23075.071437/2018-97, foi posto em votação, sendo aprovado com 08 votos 
favoráveis, 06 votos contrários e 07 abstenções.  05 – Prorrogação da cessão para servir em organismo internacional - 
José Gabriel Porcile Meirelles – O professor José Guilherme Silva Vieira relatou o processo protocolado sob número SEI 
23075.070077/2018-14 que trata da prorrogação da cessão do Professor José Gabriel a fim de permanecer em seu contrato 
com a CEPAL-Comissão Econômica para América Latina e Caribe. O processo está instruído com a cópia do processo 
inicial, bem como o formulário atual solicitando a prorrogação e a carta da CEPAL informando que há contrato vigente até 
31 de janeiro de 2021. Em discussão, foi lembrado que essa modalidade de afastamento é sem limite de tempo e que poderá 
ser utilizada a vaga do professor José Gabriel para contratar o segundo colocado do Teste Seletivo para Professor Substituto 
realizado nesta semana. Em votação, a solicitação foi aprovada por maioria de votos, havendo uma abstenção. 06 – 
Relatório de Curso de Extensão Universitária “Engenharia Econômica” – Professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca – O professor Marcos Hasegawa leu seu parecer referente ao relatório de curso de extensão realizado entre 
08/08/2018 e 08/10/2018, com carga horária de 40 horas. Foram ofertadas 40 vagas, sem cobrança de qualquer taxa. Foram 
aprovados 20 participantes que receberão certificado. O curso contou com a participação do Professor João Basílio Pereima 
Neto, deste Departamento. O relator foi de parecer favorável e a plenária aprovou por unanimidade. 07 – Relatório de 
Curso de Extensão Universitária “Avaliação Econômica de Empresas (Valuation)” – Professor José Wladimir 
Freitas da Fonseca – O professor Marcos Hasegawa leu seu parecer referente ao relatório de curso de extensão realizado 
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entre 06/08/2018 e 10/10/2018, com carga horária total de 40 horas, sendo 20 horas teóricas e 20 horas práticas. Foram 
ofertadas 40 vagas, sem cobrança de qualquer taxa. Foram aprovados 21 participantes que receberão certificado. O curso 
contou com a participação dos Professores José Guilherme Silva Vieira e Adalto Acir Althaus Junior, ambos deste 
Departamento. O relator foi de parecer favorável e a plenária aprovou por unanimidade.  08 – Resultado da Eleição para 
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Ciências Econômicas – O relato foi realizado pelo professor Vinicius de 
Almeida Vale, presidente da Comissão, da qual fez parte também o professor Adalto Acir Althaus Junior, como docente, os 
servidores técnico-administrativos Roseli Cristina Mackert Occhipint como titular e Lucas Lopes Soares como suplente, e 
os representantes discentes Victor Salomão Recacho como titular e Rodrigo Biscaldi Alves de Mello como suplente. Foi 
inscrita apenas uma chapa, denominada Fortalecer e Reestruturar, formada pelos professores Dayani Cris de Aquino, 
coordenadora e Wellington da Silva Pereira, vice coordenador. A eleição foi realizada no dia 30 de novembro e contou com 
os seguintes dados: 819 votantes cadastrados para acesso ao questionário de eleição, sendo 767 alunos, 46 docentes e 06 
Técnicos Administrativos. Número de votos registrados (votação completa): 93. Número de pessoas que não votaram: 726. 
A chapa recebeu 76 votos (81,72%) e foram contabilizados 13 votos brancos e 04 nulos. Em votação, o processo da eleição 
foi aprovado por unanimidade. 09 – Relatório de Evento de Extensão Universitária “Economia e Sociedade no Brasil 
Contemporâneo: uma homenagem a Paul Singer” – Professora Angela Welters – O professor Marcos Hasegawa leu 
seu parecer referente ao relatório de evento de extensão realizado no dia 27 de agosto de 2018, com carga horária total de 
03 horas. Foram registrados 123 inscritos no local, além dos 50 participantes do Setor Litoral que puderam participar com a 
transmissão ao vivo pelo Youtube realizado com o suporte da UFPR TV. Não houve cobrança de qualquer taxa. O evento 
contou com a participação das Professoras Liana Maria da Frota Carleial, aposentada deste Departamento e Rosa Maria 
Marques, da PUC-SP. O relator foi de parecer favorável e a plenária aprovou por unanimidade. 10 – Resultado do Teste 
Seletivo para Professor Substituto – A professora Terciane Sabadini Carvalho leu o parecer da Comissão Julgadora do 
Teste Seletivo, formada por ela, como relatora e pelos professores Dayani Cris de Aquino, como presidente e Eduardo 
Angeli, membro. Foram registrados 13 requerimentos de inscrição e todos foram deferidos. Após análise de currículo, 
permaneceram no certame 05 candidatos, que participaram das provas didáticas. Com o julgamento final foi anunciado o 
seguinte resultado: 1º lugar o candidato Victor Rodrigues de Oliveira com a média 8,76; 2º lugar o candidato Gilberto da 
Silveira Barros Neto com a média 7,64; 3º lugar a candidata Pollyanna Rodrigues Gondin com a média 7,53. Os candidatos 
Eduardo Gelinski Junior e Leonardo Segura Moraes tiveram média inferiores à nota 7, sendo ambos inabilitados. Em 
votação, o resultado do Teste Seletivo para Professor Substituto em Teoria Econômica foi aprovado por unanimidade da 
plenária. 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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