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Aos dezoito dias do mês de março 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 do projeto de 
pesquisa do prof. Ivan Salomão, aprovada pela plenária, e então foi deliberado o seguinte. 1 – Informes – 1.1- 
O chefe do Departamento esclareceu que o processo de flexibilização do Departamento de Economia foi 
negado pela PROGEPE. 1.2- O professor Eduardo Angeli convidou a todos para a aula magna do PPGDE que 
acontecerá nesta data, às 15:30 hrs, na sala de conferencia. 2 - Apreciação da Ata 443 RO – A chefia colocou 
em apreciação a ata da 443ª 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 do Evento de Extensão da professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães, 
intitulado “Mulheres e poder: reflexões de conjuntura e construção de novos paradigmas”, a ser realizado nos 
dias 25/04 e 26/04, com a oferta de 100 vagas e carga horária total de 06 horas. O evento contará com a 
participação da palestrante Debora Thomé, da UFF. Em votação, a plenária foi favorável à homologação do Ad 
referendum da chefia. O chefe também apresentou as seguintes aprovações de afastamento no país realizadas 
em caráter “Ad Referendum”:  3.1- Afastamento no país do professor Adalto Acir Althaus Junior para 
participar de Avaliação de cursos por designação do MEC, em Fortaleza/CE, entre 13 e 16 de março. 3.2- 
Afastamento no país do professor Fabiano Abranches Silva Dalto para proferir palestra na Semana da 
Economia da UNESPAR em Apucarana, nos dias 10 e 11 de abril.  3.3- Afastamento no país do professor 
Fernando Motta Correia para participar de banca de defesa de dissertação na UEPG, no dia 11/03/2019. 3.4-
Afastamento no país do professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para Participação de banca de defesa de 
mestrado na UEPG, no dia 15/03/2019. 3.5-Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt 
para particopar de banca de defesa de mestrado na UFJF, em Juiz de Fora/MG, no dia 12/03/2019. 3.6- 
Afastamento no país do professor Fernando Motta Correia para participação de banca de defesa de dissertação 
na UEM, no dia 01/03/2019. 3.7- Afastamento no país da professora Adriana Sbicca Fernandes para participar 
de defesa de dissertação na UEPG, no dia 26/02/2019. Em votação, aprovações Ad Referendum foram 
homologadas por unanimidade pela plenária. 04 – Resultado do Concurso Público para Professor Adjunto – 
Economia Matemática – O chefe do departamento agradeceu a participação dos professores Armando Vaz 
Sampaio e Marcos Minoru Hasegawa e da servidora técnico administrativo Laís Rocha pelo apoio durante a 
realização do concurso. O professor Armando apresentou os dados do concurso, que contou com onze inscritos, 
oito presentes na instalação e realização da prova escrita, cinco classificados para a prova didática e três para as 
provas de Análise de Currículo e Defesa de Currículo e Projeto de Pesquisa. Ao final o resultado foi em 1º 
lugar o candidato Fernando Antonio de Barros Junior obteve a Média Global de 9,135 (nove vírgula cento e 
trinta e cinco); 2º lugar candidato Victor Rodrigues de Oliveira obteve a Média Global de 7,977 (sete vírgula 
novecentos e setenta e sete); e 3º lugar o candidato Cleiton Guollo Taufemback obteve a Média Global de 7,715 
(sete vírgula setecentos e quinze). Houve um recurso na prova escrita, devidamente respondido pela comissão. 
Em votação, a plenária foi unanime pela aprovação do resultado do concurso. 05 – Solicitação de Afastamento 
do País para Pós-Doutorado – Professora Carolina Bagattolli– O professor Huascar Fialho Pessali leu seu 
relato em que detalha a solicitação de afastamento da professora Carolina Bagattolli para participação de 
programa de pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa (ICS-UL). O afastamento 
está compreendido entre  01/08/2019 a 31/07/2020. Há a pendência do documento referente ao ônus, porém 
para que a professora concorra à bolsa é necessária a aprovação da plenária quanto ao seu afastamento. A 
PROGEPE instruiu que fosse aberto o processo para afastamento com ônus e caso a professora não seja 
contemplada com a bolsa, solicitará a alteração para o afastamento sem ônus. Em consulta ao Departamento, a 
chefia informou que os encargos didáticos serão redistribuídos, ficando responsável o professor Ivan Colangelo 
Salomão. Por estar devidamente instruído o processo, o relator foi favorável ao pedido de afastamento para pós-
doutorado. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 06 – Projeto de Pesquisa – Professor Ivan 
Colangelo Salomão – A professora Carolina Bagattolli leu seu relato referente ao projeto de pesquisa 
intitulado "Um estudo sobre a história do pensamento econômico no Brasil oitocentista", apresentado pelo 
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professor Ivan Colangelo Salomão a fim de comprovar seu regime de dedicação exclusiva. Por estar em 
consonância com as áreas de docência e pesquisa do professor Ivan e com a área de conhecimento deste 
Departamento, a relatora foi favorável à aprovação do projeto apresentado. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 07-Informes finais – O professor Ivan Salomão agradeceu aos membros do Departamento 
por confiarem a ele a editoria da Revista de Economia, assim como agradeceu aos colegas que tem ajudado na 
análise dos textos e informou que no próximo mês sairá uma edição da revista. O professor solicitou ainda que 
os colegas divulguem sobre a retomada a revista para que recebamos novos textos para as próximas edições. 
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. 
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