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Aos dezesseis dias do mês de abril 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 e 
representantes discentes, conforme as assinaturas na Lista de Presença. Iniciada a reunião, foi solicitada a 
inclusão de pauta do afastamento do país do professor José Felipe Araujo de Almeida, aprovada pela plenária, e 
então foi deliberado o seguinte: 1 – Informes – 1.1- O chefe do Departamento apresentou à plenária a planilha 
de controle de relatores utilizada para a escolha dos mesmos nas reuniões departamentais. 1.2- O chefe de 
Departamento também informou à plenária da realização de uma parceria entre a Universidade Federal da 
Fronteira Sul - UFFS e a Universidade Federal do Paraná - UFPR, referente à realização de um projeto de 
pesquisa. O projeto em questão pode durar de um a quatro anos, contando com um professor da UFFS como 
responsável e que executará as atividades do projeto no departamento de Economia da UFPR, podendo 
inclusive desempenhar qualquer atividade de um docente. A chefia salienta que qualquer uma das partes 
envolvidas pode cancelar de forma unilateral a execução do projeto. 1.3 O professor Francisco Paulo Cipolla 
fez uma breve apresentação da Chapa 01 que concorrerá na eleição para a escolha da diretoria da APUFPR, a 
ser realizada no dia trinta de abril de dois mil e dezenove. O professor Fabiano da Silva Dalto aproveitou para 
informar que no dia vinte e três de abril de dois mil e dezenove, haverá um debate entre as chapas que 
concorrerão na eleição em questão. 1.3 – A nova gestão do CACE se apresentou à plenária e informou da 
realização de um debate promovido pelo centro acadêmico, que ocorrerá no dia vinte de maio às dezoito horas, 
no CIFLOMA. 2 - Apreciação da Ata 444 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 444ª Reunião 
Ordinária Departamental. Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 3 - Apreciação da 
Ata 189 RE – A chefia colocou em apreciação a ata da 189ª Reunião Extraordinária Departamental. Sem 
qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 4 – Aprovação dos PIT’s - O chefe apresentou os 
planos individuais de trabalho dos professores: Angela Welters, Júnior Ruiz Garcia, Wellington da Silva 
Pereira, Eduardo Angeli, Ivan Colangelo Salomão, Dayane Rocha de Pauli, Dayani Cris de Aquino, Kênia 
Barreiro de Souza, Adalto Acir Althaus Júnior, Armando Vaz Sampaio, Marcos Paulo Fuck, Maurício Vaz 
Lobo Bittencourt, Terciane Sabadini Carvalho, Adriana Sbicca Fernandes, Marcelo Luiz Curado, Victor 
Manoel Pelaez Alvarez, José Wladimir Freitas da Fonseca, Virgínia Laura Fernandez, Igor Zanoni Constant 
Carneiro Leão, José Felipe Araujo de Almeida, Cristina Botti de Souza Rossetto, Vinícius Klein, Alexandre 
Alves Porsse, Paulo Mello Garcias, José Guilherme da Silva Vieira, Vinícius de Almeida Vale, Armando João 
Dalla Costa, Victor Rodrigues de Oliveira, Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Fernando Motta Correia, 
Huáscar Fialho Pessali, Rodrigo Leite Kremer, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Carolina Bagattolli. Todos 
os PIT’s destes professores foram aprovados por unanimidade. A chefia pediu ainda para que os professores 
Walter Tadahiro Shima, Denise Maria Maia, Paulo de Andrade Jacinto e Marcos Minoru Hasegawa, façam 
correções em seus PIT’s. Além destes, o chefe de departamento também solicitou aos professores Francisco 
Paulo Cipolla, Pulquério Figueiredo Bittencourt e Demian Castro, que apresentem as suas propostas PIT. 5 – 
Aprovações “Ad Referendum” 5.1 - Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para 
participar de banca de defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, no dia 12 de abril de 2019. 5.2 - Afastamento no país do 
professor Alexandre Alves Porsse para participar de uma reunião do Conselho Deliberativo da ANPEC, nos 
dias 21 e 22 de março de 2019.  5.3 - Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participar 
do curso sobre Análise de Impacto com a Matriz Insumo-Produto do Brasil, entre os dias 24 e 30 de março de 
2019. 5.4 - Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participação do 28º Encontro Anual 
de Iniciação Científica e 8º EAIC Júnior, entre os dias 09 11 de outubro de 2019. 5.5-Afastamento no país da 
professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar do evento “Seminários do Programa de Pós-
Graduação em Economia da UNIFAL-MG”, nos dias 16 e 17 de abril de 2019. 5.6 - Afastamento no país do 
professor Adalto Acir Althaus Júnior para participação da “Avaliação de Reconhecimento de Cursos”, em 
Brasília-DF, entre os dias 07 e 10 de abril de 2019. 6 – Solicitação de Afastamento do País – Professor 
Vinícius de Almeida Vale – A professora Kênia Barreiro de Souza leu seu relato em que detalha a solicitação 
de afastamento do professor Vinícius de Almeida Vale para participação na 27ª Conferência da Associação 
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Internacional de Insumo-Produto, na cidade de Glasgow-Escócia, entre os dias 29 de junho e 07 de julho de 
2019. Por estar devidamente instruído o processo, a relatora foi favorável ao pedido de afastamento. A plenária 
aprovou por unanimidade o relato. 7 – Solicitação de Afastamento do País – Professor João Basílio Pereima 
Neto – O professor Fabiano da Silva Dalto leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do 
professor João Basílio Pereima Neto para a participação no Workshop on the Latin American Economies, na 
cidade de Siena-Itália, entre os dias 26 de maio e 05 de junho de 2019. Por estar devidamente instruído o 
processo, o relator foi favorável ao pedido de afastamento. A plenária aprovou por unanimidade o relato.  8 – 
Solicitação de Afastamento do País – Professora Kênia Barreiro de Souza – O professor João Basílio 
Pereima Neto leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento da professora Kênia Barreiro de Souza 
para a participação na 27th International Input-Output Association Conference, na cidade de Glasgow-Escócia, 
entre os dias 29 de junho e 07 de julho de 2019. Por estar devidamente instruído o processo, o relator foi 
favorável ao pedido de afastamento. A plenária aprovou por unanimidade o relato.  9 – Programa de Extensão 
– Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato da professora Denise 
Maria Maia, referente à proposta de um Programa de Extensão, intitulado "Inovação e Desenvolvimento 
Territorial", que ocorrerá entre o período de 01/08/2019 e 31/07/2027, apresentado pelo professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez, por meio do processo SEI 23075.023184/2019-26. A relatora considera a proposta apta 
a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 10 – Projeto de Extensão – Professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato da professora Denise Maria Maia, referente à 
proposta de um Projeto de Extensão, intitulado "Inovação e Redes Territoriais", que ocorrerá entre o período de 
01/08/2019 e 31/07/2022, apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez, por meio do processo SEI 
23075.023192/2019-72. A relatora considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 11 – Projeto de Extensão – Professor Júnior Ruiz Garcia – O chefe de departamento 
leu o relato da professora Iara Vigo de Lima, referente à proposta de um Evento de Extensão, intitulado 
"Overshoot Day e a Pegada Ecológica”, que ocorrerá no dia 05 de agosto de 2019, apresentado pelo professor 
Júnior Ruiz Garcia. A relatora considera o processo devidamente instruído e atendendo os requisitos da 
Resolução 72/11 CEPE. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 12 – Autorização de Atividades 
Esporádicas – Professor Júnior Ruiz Garcia – O professor Armando João Dalla Costa relatou o pedido de 
autorização do professor Junior Ruiz Garcia para participar de atividades esporádicas no projeto intitulado 
“Promovendo a restauração através de boas práticas agrícolas e paisagens agrícolas sustentáveis em fazendas de 
soja no Brasil”, financiado pela The Nature Conservancy e cujo coordenador geral é o doutorando Marcelo 
Langer, entre o período de 01/04/2019 e 30/06/19. Tendo em vista que a atividade desenvolvida no projeto está 
prevista na Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012, o relator considera o processo devidamente instruído. A 
plenária foi unanime na aprovação do relato. 13 – 3ª Etapa de Avaliação de Estágio Probatório – Professora 
Kênia Barreiro de Souza – O professor Paulo Mello Garcias relatou o parecer da 3ª Avaliação de Estágio 
Probatório da professora Kênia Barreiro de Souza, em que evidenciou o fato da professora ter recebido nota 
máxima em todos os quesitos da avaliação pela comissão avaliadora composta pelos professores Fabiano 
Abranches da Silva Dalto, Camila Camargo e pelo próprio relator. O parecer foi aprovado pela quase totalidade 
da plenária, com a abstenção única da professora Kênia Barreiro de Souza. 14 – Programa do Concurso – 
Elaboração e análise de Projetos – O presidente da comissão organizadora do concurso para Elaboração e 
Análise de Projetos, professor José Guilherme Silva Vieira, apresentou os seguintes pontos para o programa: 
1.Modelo de negócios: produto, estratégia e mercado; 2. Custos industriais e métodos de custeio; 3. Análise de 
viabilidade econômico-financeira de projetos; 4. Risco, retorno e teoria de carteiras; 5. Modelos matemáticos e 
estatísticos de projeções de receitas e despesas; 6. Técnicas de Valuation; 7. Estratégias de funding e Project 
Finance; 8. Derivativos como estratégia de hedge em projetos; 9. Fusões e Aquisições: fases, riscos e como 
valorar; 10. Venture Capital e Private Equity em startups; 11. Análise de impacto e de custo-benefício em 
projetos sociais. Após apresentação, a plenária aprovou por unanimidade o programa apresentado. 15 – 
Solicitação de Afastamento do País – Professor José Felipe Araújo de Almeida – O professor Eduardo 
Angeli leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do país do professor José Felipe Araújo de 
Almeida para (i) Participação, com apresentação de trabalho, no Congresso da History of Economics Society 
(HES, que ocorrerá entre 20 e 23 de junho); (ii) Reuniões de trabalho com três pesquisadores estrangeiros que 
estarão presentes na Conferência da HES, quais sejam, Bruce Caldwell, Jimena Hurtado e Ross Emmett, nas 
quais serão negociadosacordos de cooperação internacional entre a UFPR e as universidades dos pesquisadores 
mencionados (respectivamente, Duke University, Universidad de Los Andes e Arizona State University); (iii) 
Trabalho de pesquisa nos arquivos dos economistas Wesley Mitchell (que estão organizados em 50 caixas) e 
John Maurice Clark (organizados em 85 caixas), localizados na Columbia University, como forma de avançar o 
projeto de pesquisa registrado no Banpesq sob número 2015017812 e título "A evolução da economia 
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institucional original: a organização do velho institucionalismo em meados do século XX".a participação na 
27th International Input-Output Association Conference. Estas atividades ocorrerão na cidade de Nova York-
Estados Unidos, entre os dias 18 de junho e 19 de julho de 2019, sendo que o professor Ivan Colangelo 
Salomão será o substituto do professor requerente no período de afastamento. Por estar devidamente instruído o 
processo, o relator foi favorável ao pedido de afastamento. A plenária aprovou por unanimidade o relato. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, em que eu, Antonio Luiz Costa Gomes, secretariei e lavrei a 
presente ata que vai assinada por mim e pelo Professor Chefe do Departamento. 
 

 
Antonio Luiz Costa Gomes, 

Secretário da reunião. 
 
 

Prof. Marcelo Luiz Curado, 
Chefe do Departamento de Economia 




