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Aos quatorze dias do mês de maio 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 de dois pontos, sendo um referente a um pedido de Termo Aditivo de Supressão de Valor  - 
Processo vinculado 23075.014206-2018-86 e o outro referente à convocação do segundo colocado do último 
teste seletivo feito para professor substituto, tendo ambos sido aprovados pela plenária, e então foi deliberado o 
seguinte: 1 – Informes – 1.1- O professor Demian Castro expôs uma denúncia feita por um grupo de alunas que 
estão sofrendo ameaças e assédios de cunho sexual por parte de alguns alunos, na sequência a professora 
Angela Welters sugeriu que o departamento emitisse uma nota de repúdio e a professora Dayani Aquino 
esclareceu que já foram tomadas medidas formais para a apuração dos fatos. 1.2- O professor Junior Garcia fez 
uma breve explicação acerca das modificações implementadas por meio da Instrução normativa nº03 da 
CPDCT/PRPPG, que dispõe sobre os requisitos mínimos para cadastro e aprovação de projetos de pesquisa na 
UFPR. 2 - Apreciação da Ata 445 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 445ª Reunião Ordinária 
Departamental. Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 3 - Apreciação da Ata 190 RE 
– A chefia colocou em apreciação a ata da 190ª 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: Walter Tadahiro Shima, Marcos Minoru Hasegawa e Francisco Paulo Cipolla. Todos 
os PIT’s destes professores foram aprovados por unanimidade. A chefia pediu ainda para que os professores 
Denise Maria Maia e Paulo de Andrade Jacinto, façam correções em seus PIT’s. Além destes, o chefe de 
departamento também solicitou aos professores Pulquério Figueiredo Bittencourt e Demian Castro, que 
apresentem as suas propostas PIT. 5 – Aprovações “Ad Referendum” 5.1 - Afastamento no país do professor 
Eduardo Angeli para participar do Seminário da Pós-Graduação em Economia e banca de Dissertação na UFES, 
em Vitória - Espírito Santo, entre os dias 08/05 e 10/05 de 2019. 5.2 - Afastamento no país da professora 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães para participar de uma reunião técnica no IPEA, no Rio de Janeiro – RJ, 
entre os dias 08/10 e 10/10 de 2019.  5.3 - Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para 
participar do evento “Análise de Impacto com a Matriz Insumo-Produto do Brasil”, em Belém – PA, entre os 
dias 21/04 e 27/04 de 2019. 5.4 - Afastamento no país do professor Júnior Ruiz Garcia para participação do 57º 
Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural – SOBER, em Ilhéus – BA, 
entre os dias 20/07 e 26/07 de 2019. 5.5- Afastamento no país do professor Francisco Paulo Cipolla para 
participar do XVIII Economia Política, Estudos Culturais, Reestruturação Capitalista e Trabalho, em Aracajú 
SE, entre os dias 10/06 e 15/06 de 2019. 5.6 – O Evento de Extensão universitária intitulada “ Economia =, 
Meio ambiente e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), previsto para o dia 05 de junho de 
2019, que disponibilizará 90 vagas distribuídas entre alunos, servidores e comunidade externa e será 
coordenado pelo professor Júnior Ruiz Garcia. 6 – Curso de Extensão – Professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca – O professor Adalto Acir Althaus Junior leu seu relato acerca da proposta de um curso de extensão 
intitulado “Neurociências Aplicadas à Gestão de Pessoas”, que ocorrerá entre os dias 10/08/2019 e 28/09/2019. 
O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unânime na aprovação do relato. 7 – Curso 
de Extensão – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O professor Adalto Acir Althaus Junior leu 
seu relato acerca da proposta de um curso de extensão intitulado “Jogos de Empresas Industriais”, que ocorrerá 
entre os dias 06/08/2019 e 28/09/2019. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi 
unânime na aprovação do relato.  8 – Curso de Extensão – Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – O 
professor Adalto Acir Althaus Junior leu seu relato acerca da proposta de um curso de extensão intitulado 
“Planejamento e Custos Industriais”, que ocorrerá entre os dias 02/08/2019 e 27/09/2019. O relator considera a 
proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unânime na aprovação do relato.  9 – Projeto de Pesquisa – 
Professora Carolina Bagattolli (Processo SEI: 23075.027864/2019-19) – A relatora professora Raquel de 
Meireles Guimarães leu o seu relato referente ao projeto de pesquisa intitulado "Avaliação de Políticas 
Públicas: Desafios Metodológicos". O Projeto trata da produção de conhecimento na área de avaliação de 
políticas públicas e de sua aplicação em experiências concretas de avaliação, considerando as especificidades 
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do contexto brasileiro. A relatora ressalta que o projeto de pesquisa da Professora apresenta relevância teórica e 
conceitual, ampliando de forma original a literatura existente e com grande potencial de impacto no campo de 
Políticas Públicas sendo, portanto, adequado ao disposto no artigo 1º da Instrução Normativa 03 
CPDCT/PRPPG/UFPR. Todavia, o formato do projeto não está adequado conforme o Art. 2º da Instrução 
Normativa 03 CPDCT/PRPPG/UFPR. Sendo assim, a relatora é favorável à aprovação do projeto de pesquisa 
da Profa. Dra. Carolina Bagattolli, condicionada à adequação da forma conforme previsto no Art. 2º da 
Instrução Normativa 03 CPDCT/PRPPG/UFPR. Na sequência, a plenária aprovou por unanimidade o relato. 10 
– Criação do Centro de Estudos Brasil-China – Professor Demian Castro – O professor Fernando Motta 
Correia leu o relato do professor Vinicius de Almeida, acerca da proposta de criação e vinculação do Centro de 
Estudos Brasil-China ao Departamento de Economia. O relator reconhece o mérito e a iniciativa do pedido, 
porém ressalta que se houver a intensão de criação de um grupo de pesquisa formalizado, o trâmite deve ser 
feito via PRPPG. Na sequência, a chefia do Departamento esclareceu à plenária que se trata apenas do pedido 
de criação do Centro de Estudos e de sua vinculação e reconhecimento por parte do Departamento de 
Economia. Por fim, a chefia colocou em votação e a plenária aprovou por unanimidade, o reconhecimento do 
mérito do relato e a vinculação do Centro de Estudos Brasil-China com o Departamento de Economia da UFPR. 
11 – Projeto de Pesquisa DE – Professora Angela Welters (Processo SEI: 23075.031808/2019-89) – A 
relatora professora Kênia Barreiro de Souza leu o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa DE intitulado "Um 
perfil da inatividade dos jovens entre 15 e 24 anos: uma análise sociodemográfica e de gênero para o Brasil", 
apresentado pela Profa. Dra. Ângela Welters em cumprimento à exigência para atuação em Regime de 
Dedicação Exclusiva. O projeto de pesquisa tem como objetivo central "analisar as características da 
inatividade dos jovens de 15 a 24 anos, segundo gênero, posição na família, escolaridade e renda". Tendo em 
vista que o referido projeto preenche todos os requisitos e normas desta Universidade, a relatora foi favorável à 
sua aprovação. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 12 – Plano Departamental do 2º Semestre de 
2019 – A chefia do Departamento de Economia apresentou à plenária uma prévia do Plano Departamental 
referente ao 2º semestre de 2019. Na apresentação a chefia reforçou a importância de que todos os professores 
assumam disciplinas na graduação do curso, inclusive os docentes que possuem cargos administrativos. 13 – 
Termo Aditivo de Supressão de Valor – Professor João Basílio Pereima Neto (23075.031994/2019-56) – O 
professor Eduardo Angeli leu o seu relato acerca do Termo Aditivo de Supressão de Valores em virtude de 
inúmeros entraves de ordem burocrática encontrados para que se leve a termo o Acordo de Colaboração entre a 
Universidade de Sussex e a Universidade Federal do Paraná, acordo este financiado pelo Newton Fund/Brittish 
Academy. O professor João Basilio solicita a alteração dos valores repassados pela Universidade de Sussex à 
Universidade Federal do Paraná, originalmente destinados à cobertura de despesas para “viagens e 
subsistência”, para que a própria Universidade de Sussex possa efetuar a compra das passagens aéreas. A 
redução de valores no cronograma é de £ 5.400 no primeiro ano e £ 2.400 no segundo ano, totalizando £ 7.800. 
O relator foi favorável à aprovação do Termo Aditivo de Supressão de Valores. A plenária aprovou o relato por 
unanimidade. 14 – Convocação do 2º colocado do último Teste Seletivo para Professor Substituto – O 
chefe do Departamento de Economia colocou em votação a possibilidade de convocação do 2º colocado do 
Teste Seletivo para Professor Substituto do Departamento de Economia, referente ao processo número 
23075.068885/2018-11, o qual teve como 2º colocado o candidato Gilberto da Silveira Barros Neto, conforme o 
Extrato de Ata 47 aprovado pela plenária departamental que consta no referido processo. A contratação em 
questão viria para cobrir a vaga do professor afastado José Gabriel Porcile Meirelles. A plenária aprovou por 
unanimidade a convocação proposta pela Chefia do Departamento de Economia. 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. 
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Chefe do Departamento de Economia 
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