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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 inclusão de pauta dos seguintes itens: Atividades Esporádicas Prof. Vinicius de Almeida 
Vale; Atividades Esporádicas Prof. Adalto Acir Althaus Junior; Renovação de acordo Prof. Victor Pelaez Alvarez, 
aprovada pela plenária e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes – 1.1- O chefe do Departamento esclareceu que não 
há representação discente nesta reunião uma vez que o CACE não finalizou a eleição, não havendo representantes formais 
para quem enviar a convocação. 1.2- A chefia do departamento informou que recebemos os computadores cuja demanda foi 
levantada no final de 2018. Dos 10 computadores solicitados recebemos 08, todos já distribuídos.  1.3- Para ciência do 
corpo docente do departamento, o professor Marcelo explicou que a servidora Mary havia sido cedida à Coordenação para 
um período de estágio, tendo em vista a proximidade da aposentadoria da servidora Roseli, porém a Direção do Setor 
solicitou que a cessão fosse desfeita, pois a alocação de servidores técnicos administrativos é responsabilidade da direção, 
que realizará um processo seletivo para a substituição da servidora aposentada. 1.4- O professor Marcelo solicitou à 
plenária que incluam e preencham um formulário PIT no processo SEI 23075.009545/2019-21 para aprovação na próxima 
reunião departamental, em cumprimento ao disposto na Portaria 1854/2015-UFPR. 1.5- Foi solicitado ainda que o corpo 
docente informe ao Departamento as datas das provas deste semestre na planilha que já está disponível na secretaria. 1.6- O 
chefe do Departamento lembrou aos membros que todos devem colaborar com os pareceres nos processos, já que todos 
precisam desse documento hora ou outra. Não há problema em emitir o parecer e não comparecer a reunião, pois a chefia lê 
o parecer para a plenária, o importante é a colaboração de todos. 1.7- Foi lembrado ainda que gerar o processo no SEI não 
significa a ciência da secretaria do Departamento nem da chefia. É preciso avisar os servidores do Departamento para que 
seja dado andamento aos processos. A chefia finalizou os informes desejando um ótimo ano letivo aos colegas. 2 - 
Apreciação da Ata 442 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 442ª Reunião Ordinária Departamental. Sem 
qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 3 – Aprovações “Ad Referendum” O Chefe do departamento 
apresentou para homologação a aprovação ad referendum que fez dos pontos do concurso de Economia Matemática, 
conforme seguem: 1- Sequências, séries, limites e suas aplicações em Economia; 2- Álgebra matricial e suas aplicações em 
Economia; 3- Otimização sem e com restrição; 4- Equações Diferenciais; 5- Equações em Diferença; 6- Sistema de 
equações diferenciais; 7- Sistema de equações em diferença; 8- Calculo de Variação; 9- Programação dinâmica; 10- Teoria 
de controle ótimo em apreciação, a plenária homologou o ad referendum da chefia por unanimidade. O chefe também 
apresentou as seguintes aprovações de afastamento no país realizadas em caráter “Ad Referendum”:  3.1- Afastamento no 
país da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar de banca de defesa de dissertação na UNB, no 
.Distrito Federal, nos dias 15 e 16 de março de 2019. 3.2- Afastamento no país da professora Raquel Rangel de Meireles 
Guimarães para participar de roda de conversa intitulada “ Precisamos de uma Melhor Coordenação da Sociedade Civil 
para uma Educação de Melhor Qualidade?”, a ser realizada ano INSPER, em São Paulo/SP, no dia 26/02/19. 3.3- 
Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para participar de defesa de dissertação na UFJF, em Juiz de 
Fora/MG, nos dias 29 e 30 de janeiro. 3.4-Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para participar de 
defesa de tese de doutorado na UFPI, em Teresina/PI, entre 19 e 21 de dezembro de 2018. 3.5-Afastamento no país do 
professor Vinicius de Almeida Vale para participação no evento intitulado “Modelos de Insumo-produto”, realizado pela 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2019. 3.6- Afastamento no 
país do professor Adalto Acir Althaus Junior para realizar avaliação in loco do MEC, em São Paulo/SP, entre 13 e 
16/02/2019. 3.7- Afastamento no país do professor Marcelo Luiz Curado para participar de banca de professor titular na 
UFU, em Uberlândia/MG, entre os dias 15 e 16 de fevereiro. 3.8- Afastamento no país do professor João Basílio Pereima 
Neto para participar do I PhD Forum on Complexity Economics and Economics of Innovation na UFRJ, entre 17 e 19 de 
fevereiro. 3.9- Afastamento no país da professora Kenia Barreiro de Souza para participar de bancas de mestrado e 
doutorado na UFMG, em Belo Horizonte/MG, entre 20 e 22 de fevereiro. 3.10- Afastamento no país do professor Fabiano 
Abranches Silva Dalto para participar de banca de defesa de dissertação na UNICAMP, no dia 27/02/2019. 3.11- 
Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para apresentação de trabalho no IPEA, em Brasília/DF, nos dias 11 e 
13 de março de 2019. Em votação, aprovações Ad Referendum foram homologadas por unanimidade pela plenária. 04 – 
Solicitação de Afastamento do País para Pós-doutorado – Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – A 
professora Adriana Sbicca Fernandes leu seu relato em que detalha o pedido de afastamento do país para participar do 
Programa CAPES/IIASA de Pós-Doutorado  da professora Raquel Guimarães, a ser realizado em Laxenburg, Áustria . O 
afastamento será de 12 meses, conforme legislação pertinente, entre 29 de junho de 2019 a 02 de julho de 2020, incluindo o 
período de trânsito, com pagamento de bolsa pela CAPES, conforme documentação anexa ao processo. A professora 
Raquel anexou ao processo 23075.006297/2019-67 toda a documentação exigida, sendo a relatora favorável à solicitação. 
Em votação, a plenária foi unânime na aprovação do parecer.05 – Solicitação de Afastamento do País – Professor Junior 
Ruiz Garcia – A professora Terciane Sabadini Carvalho relatou o processo 23075.001558/2019-52 referente à solicitação 
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de afastamento do país para participar do II Congreso de la Sociedad Andina de Economia Ecológica a ser realizado na 
Pontificia Universidad Catolica del Perú (PUCP), em Lima. O afastamento será com ônus limitado e se dará entre 07 e 12 
de abril de 2019, incluindo o deslocamento. O professor Junior indica a professora Angela Welters para substituí-lo em seus 
encargos didáticos durante o referido período. Diante da instrução completa do processo a relatora foi favorável pela 
aprovação do afastamento do país. Em votação a plenária departamental aprovou o parecer por unanimidade. 06 – 2ª Etapa 
da Avaliação de Estágio Probatório – Professor Paulo de Andrade Jacinto – A professora Carolina Bagattolli relatou o 
processo 23075.067434/2018-59 referente à 2ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório do Professor Paulo de Andrade 
Jacinto. A comissão de avaliação, formada pela professora Carolina Bagattolli, professor Cicero Aparecido Bezerra, do 
DECIGI e o professor Walter Tadahiro Shima, presidente, procedeu à avaliação analisando a documentação apresentada 
pelo professor Paulo, bem como se baseou nas declarações prestadas pela chefia do Departamento e Coordenação do Curso. 
O professor avaliado recebeu nota máxima em todos os quesitos e foi parabenizado pela comissão. Em votação, o resultado 
da avaliação de estágio probatório foi aprovado por unanimidade. 07 – 1ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório – 
Professor Vinicius de Almeida Vale – A professora Angela Welters relatou o processo 23075.067800/2018-70 referente à 
1ª Etapa da Avaliação de Estágio Probatório do Professor Vinicius de Almeida Vale. A comissão de avaliação formada pela 
professora Angela Welters e pelos professores Eluiz Maria Miqueletto, do DECONT e Paulo de Mello Garcias, presidente, 
realizou a avaliação analisando a documentação apresentada pelo professor Vinicius e as declarações prestadas pela chefia 
do Departamento e Coordenação do Curso. O avaliado recebeu nota máxima em todos os quesitos, sendo elogiado pelos 
membros da comissão avaliadora. A plenária aprovou o resultado por maioria de votos, havendo uma abstenção. 08 – 
Indicação da Comissão Avaliadora e da data de abertura do Concurso Público para Professor Efetivo em Economia 
Matemática – O professor Marcelo iniciou explicando que, em decorrência do disposto na Resolução 66-A/2016- CEPE 
que impede a participação de membros internos ao Departamento na comissão julgadora do concurso caso haja um inscrito 
que já tenha vínculo com o Departamento, no caso um professor substituto recém contratado, a comissão apresentada 
deverá contemplar apenas nomes externos. A professora Kênia Barreiro de Souza, suplente da comissão de homologação de 
inscrição apresentou à plenária as indicações, mesmo não tendo participado da escolha, tendo em vista que os membros 
titulares, professores Armando Sampaio, Marcos Hasegawa e Alexandre Porsse, estavam impossibilitados de comparecer à 
reunião. Foram indicados os seguintes nomes para a formação da comissão julgadora: Titulares - Jefferson Donizeti Pereira 
Bertolai - FEA-USP-RP; David Daniel Turchick Rubin - FEA-USP; Rubens Robles Ortega Junior -   MAT-UTFPR; 
Rodrigo Garcia Eustáquio - MAT-UTFPR; Karlo Marques Junior - UEPG; Suplentes: Cassius Tadeu Scarpin – UFPR – 
DAGA; José Eduardo Pécora Junior - UFPR – DAGA; Alysson Luiz Stege - UEPG; Fabrício Tourrucôo    -  UFRGS; 
Joanna Georgios Alexopoulos – UEL; Arno Paulo Schmitz – UFPR – SEPT. A data indicada para a abertura do concurso é 
de 12 de março, às 08:00 horas, na sala de reuniões do Departamento, estendendo a duração das provas até 15 de março de 
2019. A plenária aprovou as indicações por unanimidade. 09 – Alteração da Composição da COE-Comissão 
Orientadora de Estágios – A professora Dayani Cris de Aquino, coordenadora do curso, informou que o professor Marcos 
Paulo Fuck deixou de compor a COE, porém é necessária a formalização desta situação via reunião Departamental. Desta 
forma, pede aprovação da plenária referente à alteração, bem como solicita ao chefe do Departamento a indicação de dois 
novos membros, sendo um para a substituição do professor Marcos Fuck e outro para a futura substituição da professora 
Kenia Barreiro de Souza que já cumpriu mais de 02 anos na formação da comissão. Diante do tema, foi discutida pelos 
membros da plenária a questão das assinaturas nos termos de orientação de estágio, principalmente a falta de professores 
em período de férias nas dependências do Setor para realizarem as assinaturas, além da obrigatoriedade e os critérios para 
assinar os termos. Em votação, a plenária aprovou a alteração da composição da Comissão Orientadora de Estágios.  10 – 
Homologação do Colegiado do Curso – A Coordenadora do curso lembrou da necessidade de aprovação da composição 
do colegiado para a atual gestão. Uma vez que o curso de Ciências Econômicas está passando pelo processo de reforma 
curricular, os membros do colegiado concordaram em continuar nessa gestão para manter a memória das discussões, assim 
a professora Dayani indicou a seguinte composição com titulares e suplentes: Denise Maria Maia e Adriana Sbicca 
Fernandes; Adalto Acir Althaus Junior e Marcos Paulo Fuck; José Felipe Araújo de Almeida e Angela Welters; Kenia 
Barreiro de Souza e Dayane Rocha de Pauli; Fabiano Abranches Silva Dalto e Armando Vaz Sampaio; Marcos Minoru 
Hasegawa e José Guilherme Silva Vieira. Em votação, a composição proposta pela Coordenadora foi aprovada por 
unanimidade. 11 –Atividades Esporádicas – Vinicius de Almeida Vale – O professor José Felipe Araújo de Almeida leu 
seu relato em que detalha a solicitação de autorização para realização de atividades esporádicas do professor Vinicius de 
Almeida Vale constante do processo 23075.076002/2018-39. O solicitante participará como bolsista do Projeto de Pesquisa 
“Indicador/relatório de assistência setorial (subsídio e proteção tarifária)” a ser desenvolvido junto ao Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA). As atividades acontecerão entre 15/01/2019 a 14/01/2020 pelo Subprograma de Pesquisa para 
o Desenvolvimento Nacional – PNPD. A remuneração prevista para a atividade é uma bolsa no valor de R$ 3.800,00 (três 
mil e oitocentos reais). O relator foi favorável à atividade e a plenária aprovou o parecer por unanimidade. 12 –Atividades 
Esporádicas – Adalto Acir Althaus Junior – O professor José Felipe Araújo de Almeida relatou o processo 
23075.008564/2019-31referente à solicitação para participação do professor Adalto Acir Althaus Junior como bolsista no 
projeto “Avaliação de impacto do programa Brasil mais produtivo” a ser desenvolvido em colaboração com Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA no período de 21/02/2019 a 20/06/2019 pelo Subprograma de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional – PNPD. A remuneração prevista para a atividade é uma bolsa no valor de R$ 3.800,00 (três mil 
e oitocentos reais). O relator proferiu parecer favorável à solicitação e a plenária departamental aprovou o relato por 
unanimidade. 13 –Renovação de Acordo com ASSESPRO – Projeto “Análise Conjuntural do Ramo de Tecnologia da 
Informação - Ano 2019-2021” – Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Junior Ruiz Garcia relatou o processo 
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23075.072691/2018-11 que trata da renovação do acordo com a ASSESPRO-Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação do Paraná, para dar continuidade ao projeto intitulado “Análise Conjuntural do Ramo de 
Tecnologia da Informação - Ano 2019-2021” já aprovado pela Plenária Departamental através do processo 
23075.211472/2017-74. Por estar o processo devidamente instruído, o relator é favorável à solicitação. Em votação, a 
plenária aprovou o parecer do relator 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.   
 
 

 
 

Laís de Lima Rocha, 
Secretária da reunião. 

 
 
 

Prof. Marcelo Luiz Curado, 
Chefe do Departamento de Economia 

 
 
 
 
 




