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Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 14:30 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 José Guilherme Silva 
Vieira, 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 um ponto, sendo um referente à indicação do um membro para o Comitê Setorial de 
Relações Internacionais. A plenária aprovou por unanimidade a inclusão solicitada. 1 – Informes – 1.1 – A 
professora Dayani Aquino lembrou da realização da Feria de Profissões 2019 e pediu o apoio de todos os 
professores para a realização da mesma. 1.2 - O professor Eduardo Angeli informou que ele e a professora 
Kênia de Souza assumiram a coordenação do PPGDE a partir do último mês de julho com mandato de dois 
anos. 1.3 – O professor Marcos Fuck lembrou da realização da semana SIEPE e mencionou o fato dos docentes 
não poderem realizar nenhum tipo de atividade acadêmica. 1.4 – O professor Ivan Colangelo Salomão informou 
que a Revista de Economia está com as publicações em dia e pediu a colaboração dos demais membros do 
Departamento na atividade de elaboração de pareceres. Também informou que o professor Vinicius Vale está 
fazendo parte da editoração da Revista. 1.5 – O professor João Basílio informou que ocorrerá nas dependências 
do prédio de Ciências Sociais e Aplicadas, por meio de uma parceria do projeto Economia e Complexidade com 
a Universidade de Sussex, a escola de Verão, aonde os alunos de doutorado participarão das atividades. 2 - 
Apreciação da Ata 447 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 448ª Reunião Ordinária Departamental. 
Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – 
Aprovação Ad Referendum de afastamento do país do professor João Basílio Pereima Neto para participar da 
Escuela de Verão de Las Economías Latinoamericanas, em Santiago no Chile, entre os dias 0408/2019 e 
10/08/2019. 3.2 - Afastamento no país do professor Ivan Salomão para participar do XIII Congresso Brasileiro 
de História Econômica, em Criciúma - SC, entre os dias 23/09/2019 e 27/09/2019.  3.3 - Afastamento no país 
da professora Adriana Sbicca Fernandes para participar do 6º Encontro Brasileiro de Economia e Finanças 
Comportamentais, em São Paulo - SP, entre os dias 11/08/2019 e 13/08/2019. 3.4 - Afastamento no país do 
professor Eduardo Angeli para participação no Seminário de Meio Termo da Área de Economia, em Brasília – 
DF, entre os dias 18/08/2019 e 22/08/2019. 3.5- Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para 
participar do XIII Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, em Campinas - SP, entre os dias 
22/09/2019 e 27/09/2019. 3.6 – Afastamento no país do professor Junior Ruiz Garcia para participar do evento 
Treinamento sobre Valoração de Serviços Ecossistêmico com o uso do Software InVest, em Campinas – SP, 
entre os dias 08/08/2019 e 10/08/2019. 3.7 – Afastamento no país do professor Armando João Dalla Costa para 
participar do XIII Congresso Brasileiro de História Econômica, em Criciúma – SC, entre os dias 23/09/2019 e 
27/09/2019. 3.8 – Afastamento no país do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt para participação no 
Encontro de Economia da Região Sul, em Maringá – PR, entre os dias 03/07/2019 e 05/07/2019. 3.9 – 
Afastamento no país do professor Paulo de Andrade Jacinto para participar do encontro de Economia da Região 
Sul, em Maringá – PR, entre os dias 02/07/2019 e 06/07/2019. 3.9 – Afastamento no país do professor Eduardo 
Angeli para participar do evento “Seminários Acadêmicos de Economia”, em São Bernardo do Campo – SP, 
entre os dias 30/06/2019 e 02/07/2019. 3.10 – Afastamento no país do professor Adalto Acir Althaus Junior 
para participar de “Avaliação de Curso”, em Salvador – BA, entre os dias 26/06/2019 e 29/06/2019. 3.11 – 
Afastamento no país do professor Adalto Acir Althaus para participar de “Avaliação de Curso”, em Batatais – 

SP, entre os dias 14/08/2019 e 17/08/2019. A plenária aprovou por unanimidade as autorizações em 
questão. 4 – Avaliação de Estágio Probatório – Professor Ivan Colangelo Salomão – O professor Eduardo 
Angeli relatou o parecer da 1ª Avaliação de Estágio Probatório do professor Ivan Colangelo Salomão, em que 
evidenciou o fato do professor ter recebido nota máxima em todos os quesitos da avaliação pela comissão 
avaliadora. O parecer foi aprovado pela quase totalidade da plenária, com a abstenção única do professor Ivan 
Colangelo Salomão. 5 – Relatório de Curso de Extensão – Professora Raquel Rangel de Meireles 
Guimarães – A professora Angela Welters leu seu relato acerca do relatório do curso de extensão intitulado 
“Introdução ao NVivo para a Análise Quantitativa de Dados”, coordenado pela professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães, que ocorreu nos dias 12 e 15 de julho de 2019. Considerando que o curso transcorreu 
conforme o previsto, bem como cumpriu o disposto na Resolução CEPE 72/11, a relatora emitiu parecer 
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favorável ao Relatório Final apresentado pela coordenadora em questão. A plenária foi unânime na aprovação 
do relato.  6 – Relatório de Evento de Extensão – Professora Dayane Rocha de Pauli – O professor Vinicius 
de Almeida Vale leu seu relato acerca do relatório do evento de extensão intitulado “Encontro de 
Compartilhamento e Vivência de Extensão Universitária”, que ocorreu no dia 03 de junho de 2019. 
Considerando que o curso transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao Relatório Final 
apresentado pela professora Dayane Rocha de Pauli. A plenária foi unânime na aprovação do relato.  7 – 
Relatório de Evento de Extensão – Professor Junior Ruiz Garcia – O professor Vinicius de Almeida Vale 
leu seu relato acerca do relatório do evento de extensão intitulado “Overshoot Day e a Pegada Ecológica”, que 
ocorreu no dia 05 de agosto de 2019. Considerando que o curso transcorreu conforme o previsto, o relator 
emitiu parecer favorável ao Relatório Final apresentado pelo professor Junior Ruiz Garcia. A plenária foi 
unânime na aprovação do relato. 8 - Evento de Extensão – Professor Júnior Ruiz Garcia – A professora 
Angela Welters referente à proposta de um Evento de Extensão, intitulado "Valoração dos Recursos Naturais”, 
que ocorrerá no dia 23 de outubro 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. 9 – Curso de Especialização – Ivan Colangelo Salomão – O professor Wellington 
Pereira da Silva leu o seu relato acerca da proposta apresentada pelo professor Ivan Colangelo Salomão de 
criação de um Curso de especialização intitulado “Análise de Conjuntura Econômica”. Em função da proposta 
apresentar regularidade perante às Res. 42/03 COUN, Res. 48/04COUN, res. 36/06 COUN e Res. 125/07 
COUN e às Resoluções do MEC nº 01 de 08/06/2007 e nº 01 de 06/04/2018, o relator apresentou parecer 
favorável à proposta.  A plenária foi unanime na aprovação do relato. 10 – Projeto de Pesquisa – Professor 
Eduardo Angeli (Processo SEI: 23075.051989/2019-60) – O relator professor Alexandre Alves Porsse leu o 
seu relato acerca do Projeto de Pesquisa intitulado "Aprofundando a compreensão sobre a Escola Austríaca 
moderna", apresentado pela Prof. Eduardo Angeli.. Tendo em vista que o referido projeto preenche todos os 
requisitos e normas desta Universidade, o relator foi favorável à sua aprovação. A plenária aprovou por 
unanimidade o relato. 11 – Projeto de Pesquisa – Professor Igor Zanoni Constant Carneiro Leão (Processo 
SEI: 23075.050848/2019-20) – O relator professor Ivan Colangelo Salomão leu o seu relato acerca do Projeto 
de Pesquisa intitulado "O Pensamento Chinês: ética econômica, política e cultura", apresentado pela Prof. Igor 
Zanoni Constant Carneiro Leão. Tendo em vista que o referido projeto preenche todos os requisitos e normas 
desta Universidade, o relator foi favorável à sua aprovação. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 12 – 
Projeto de Pesquisa – Professora Denise Maria Maia (Processo SEI: 23075.042399/2019-46) – A relatora 
professora Dayane Rocha de Pauli leu o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa intitulado "Políticas Públicas 
para Empreendimentos de Economia Popular Solidária e Desigualdade", apresentado pela Profa. Denise Maria 
Maia. Tendo em vista que o referido projeto preenche todos os requisitos e normas desta Universidade, o 
relator foi favorável à sua aprovação. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 13 – Projeto de Pesquisa – 
Professor Huáscar Fialho Pessali (Processo SEI: 23075.048662/2019-19) – O relator professor Francisco 
Paulo Cipolla leu o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa intitulado "Economia e Instituições: desenhos 
institucionais no ambiente democrático", apresentado pela Prof. Huáscar Fialho Pessali. O relator sugeriu a 
aprovação do projeto de pesquisa em questão. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 14 - Concurso 
para professor 40 h DE – O Chefe do Departamento de Economia colocou em pauta a abertura de um 
concurso para professor Adjunto 40 h DE para recompor a vaga da professora aposentada Iara Vigo de Lima. 
Na sequência o próprio Chefe do Departamento sugeriu, após conversa com a coordenadora do curso Dayani 
Cris de Aquino, que seja convocado o segundo colocado do concurso de Economia Matemática Vitor 
Rodrigues de Oliveira, que atualmente é professor substituto no Departamento de Economia, para suprir a vaga 
deixada pela professora Iara Vigo de Lima. Na sequência foi dada a palavra à professora Angela Welters que 
solicitou que a coordenadora se manifestasse acerca da atuação do professor Vitor Rodrigues de Oliveira 
enquanto docente substituto. A coordenadora informou à plenária que o professor em questão apresentou 
alguns problemas na relação inicial com os alunos, mas que após uma conversa e a consequente mudança na 
atuação do docente o mesmo realizou um trabalho a contento do esperado. O professor Francisco Paulo Cipolla 
teve a palavra e exarou a sua preocupação com relação à carência de professores na área de economia política, 
com ênfase na teoria de Karl Marx, e sugeriu a abertura de um concurso na área de Economia Política. Após a 
fala do professor Francisco Paulo Cipolla, a professora Angela Welters tomou a palavra, reforçou a necessidade 
da abertura de um concurso na área de Economia Política e retomou a questão referente ao professor substituto, 
segundo colocado no concurso de Economia Matemática, ressaltando o fato de que ouviu de alunos haver a 
continuidade de uma relação problemática entre eles e o professor Vitor Rodrigues de Oliveira e apenas não se 
manifestaram em momentos posteriores às primeiras reclamações com medo de represálias. Após esta fala da 
professora Angela Weltres, a palavra voltou para o Chefe do Departamento que apontou o fato da reclamação 
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sobre o professor Vitor Rodrigues de Oliveira ser algo decorrente do mesmo ser novato e que, por experiência 
própria, sabe que isso tende a melhorar com o tempo. Na sequência, o professor Huáscar Fialho Pessali 
apresentou a proposta da abertura de um novo concurso na área de Metodologia da Análise Econômica, 
objetivando recompor a mesma cadeira didática da professora Iara Vigo de Lima. A proposta apresentada pelo 
professor Huáscar Fialho Pessali foi reforçada pelos professores Denise Maria Maia, Walter Tadahiro Shima e 
Junior Ruiz Garcia. O Chefe de Departamento encaminhou para a votação da plenária as seguintes propostas 
apresentadas para preencher a vaga da professora Iara Vigo de Lima: aproveitamento do 2º colocado do 
concurso de Economia Matemática; abertura de um concurso na área de Economia Política; e abertura de 
concurso na área de Metodologia da Análise Econômica. A proposta de aproveitamento do 2º colocado do 
concurso de Economia Matemática foi a vencedora com 17 votos a favor, contra 6 votos para a abertura de um 
concurso na área de Metodologia da Análise Econômica, 1 voto para a abertura de um concurso na área de 
Economia Política e 4 abstenções. 15 – Comissão de Revalidação de Diplomas – O Chefe de Departamento 
apresentou à plenária dois nomes para assumir a comissão de revalidação de diplomas, sendo a professora 
Dayani Cris de Aquino e o professor Luiz Claudio Krajevski. A plenária aprovou as indicações por 
unanimidade. 16 – Comitê Setorial de Monitoria – O Chefe de Departamento solicitou que os professores que 
tiverem interesse em assumir a representação do Departamento de Economia no Comitê Setorial de Monitoria. 
Devido a nenhum professor ter se manifestado o Chefe de Departamento informou que fará a indicação de 
forma unilateral. 17 – Comitê de Relações Internacionais – O chefe de Departamento apresentou à plenária a 
indicação do professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt como representante do Departamento de Economia no 
Comitê Setorial de Relações Internacionais, substituindo o professor Eduardo Angeli. A plenária aprovou a 
indicação por unanimidade.     
 
 
 
 

Antonio Luiz Costa Gomes, 
Secretário da reunião. 

 
 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira 
Chefe do Departamento de Economia 




