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Aos dez dias do mês de setembro 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. Então, a reunião prosseguiu da seguinte 
maneira. 1 – Informes – 1.1 – O professor Marcelo Luiz Curado informou que, após consulta à PROGEPE, 
descobriu que a sua Cessão ao Governo do Estado do Paraná foi feita por tempo indeterminado. Portanto, o 
professor pode se manter em cessão se as três partes continuarem de acordo, sem que sejam feitos novos 
processos administrativos para a sua permanência no Governo do Paraná. 1.2 – O professor José Felipe de 
almeida informou que já estão abertas as inscrições para a Conferência ALAHPE 2 - Apreciação da Ata 448 
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 – Afastamento no país da 
professora Denise Maria Maia para participar do XIII Encontro de Economia Paranaense – ECOPAR/ II 
International Meeting on Economic Theory and Applied Economic, em Londrina - PR, entre os dias 02/10/2019 
e 04/10/2019.  3.2 - Afastamento no país do professor Luis Claudio Krajevski para participar do OX Seminário 
Internacional sobre Desenvolvimento Regional, em Santa Cruz do Sul - RS, entre os dias 10/09/2019 e 
14/09/2019. 3.3 - Afastamento no país do professor Huáscar Fialho Pessali para participação no Seminário de 
Meio Termo - CAPES, em Brasília – DF, entre os dias 30/09/2019 e 05/10/2019. 3.4 - Afastamento no país da 
professora Terciane Sabadini Carvalho para participar do XVII Encontro Nacional da Associação Brasileira de 
Estudos Regionais e Urbanos, no Rio de Janeiro - RJ, entre os dias 15/10/2019 e 20/10/2019. 3.5 – Proposta de 
Evento de Extensão Universitária – Coordenação da Educação no Brasil: um pacto entre o terceiro Setor, 
Governo e a Academia por uma Educação de qualidade no país, datada de 28/06/2019, tendo como 
coordenadora a professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães. 3.6 – Evento de Extensão Universitária 
intitulado “Como usar o Sistema IBGE de Recuperação ao Automática – SIDRA”, coordenado pela professora 
Angela Welters, a ser realizado entre os dias 16 e 23 de setembro de 2019. 3.7 – Evento de Extensão 
Universitária intitulado “Amazônia: futuro sombrio?”, coordenado pelo professor Junior Ruiz Garcia, a ser 
realizado no dia 17 de setembro de 2019. 3.8 – Inclusão das disciplinas SE308 – Econometria e SE327 – 

Análise e ´pesquisa de Mercado a integrarem o elenco de disciplinas optativas do Curso de Estatística. 4 – 
Avaliação de Estágio Probatório – Professor Adalto Acir Althaus Junior – O professor Maurício Vaz Lobo 
Bittencourt relatou o parecer da 2ª Avaliação de Estágio Probatório do professor Adalto Acir Althaus Junior, 
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 Adalto Acir Althaus Junior. 5 – Solicitação de Afastamento do País – Professor Junior Ruiz 
Garcia – A professora Angela Welters leu seu relato em que detalha a solicitação de afastamento do professor 
Junior Ruiz Garcia para a participação no IX Jornadas de Economia Ecológica, na cidade de Bariloche, entre os 
dias 24 de novembro e 30 de novembro de 2019. Por estar devidamente instruído o processo, a relatora foi 
favorável ao pedido de afastamento. A plenária aprovou por unanimidade o relato.  6 – Solicitação de 
Afastamento do País – Professor Alexandre Alves Porsse – A professora Terciane Sabadini Carvalho leu seu 
relato em que detalha a solicitação de afastamento do professor Junior Ruiz Garcia para a participação na Visita 
técnica ao Regional Economics Applications Laboratory da Universidade de Illinois e Congresso NARSC -
 North American Regional Science Council, nas cidades de Urbana e Pittsburgh, nos Estados Unidos, entre os 
dias 02 de novembro e 17 de novembro de 2019. Por estar devidamente instruído o processo, a relatora foi 
favorável ao pedido de afastamento. A plenária aprovou por unanimidade o relato.    7 – Autorização para 
Atividades Esporádicas – Professores Alexandre Porsse, Kênia de Souza, Terciane Carvalho e Vinicius 
Vale – Os professores Alexandre Alves Porsse, Kênia Barreiro de Souza, Terciane Sabadini Carvalho e 
Vinicius de Almeida Vale, da UFPR, receberam carta convite da empresa Souza Cruz solicitando a 
apresentação de proposta de serviço de consultoria para elaboração de estudo econômico. A proposta está 
prevista para ser concluída em 30 dias a contar da contratação, totalizando uma dedicação de tempo de 32 horas 
(ou 8 horas semanais) para os referidos professores. Para a relatora, professora Dayani Aquino, a solicitação 
apresentada pelos docentes atende aos requisitos legais a ela vinculados, sendo o seu parecer favorável à 
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autorização. A plenária aprovou por unanimidade o relato. 8 - Projeto de Pesquisa – Professora Adriana 
Sbicca Fernandez (Processo SEI: 23075.042399/2019-46) – A relatora professora Kêia Barreiro de Souza leu 
o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa intitulado " Economia Comportamental: análises teóricas e 
aplicações", apresentado pela Profª Adriana Sbicca Fernandez. 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. 9 – Eventos de Extensão – 9.1 Evento de Extensão – Professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, referente à proposta de 
Evento de Extensão, intitulado " Estímulo a redes de inovação: o caso do DISTRITO", que ocorrerá no dia 
31/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser 
aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.2 Evento de Extensão – Professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, referente à proposta de 
Evento de Extensão, intitulado "Redes de transações comerciais: o caso do EBANX", que ocorrerá no dia 
22/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser 
aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.3 Evento de Extensão – Professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, referente à proposta de 
Evento de Extensão, intitulado "O apoio ao empreendorismo local: o caso da Endeavor Paraná", que ocorrerá 
no dia 10/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta 
apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.4 Evento de Extensão – Professor 
Victor Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, referente à 
proposta de Evento de Extensão, intitulado "O estímulo ao empreendedorismo social: o Instituto Legado ", que 
ocorrerá no dia 15/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a 
proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.5 Evento de Extensão – 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, 
referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado "Instituto LocalBiz: um observatório do negócio local", 
que ocorrerá no dia 17/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera 
a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.6 Evento de Extensão – 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, 
referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado "Pipefy e Parque Científico Zhongguancun", que 
ocorrerá no dia 24/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a 
proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 9.7 Evento de Extensão – 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O chefe de departamento leu o relato do professor Demian Castro, 
referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado "Ambientes de Inovação e de Incubação na UFPR", que 
ocorrerá no dia 29/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a 
proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 10 – Abertura de Teste Seletivo 
para Professor Substituto 20 horas– O chefe de departamento fez a proposta inicial de se realizar um teste 
seletivo na área de teoria econômica exigindo a titulação mínima de mestre para os candidatos. Na sequência o 
professor Eduardo Angeli fez a proposta de estabelecer a titulação mínima de doutor para os candidatos. Foi 
então colocada em votação a proposta de se abrir o concurso na área de teoria econômica, que foi aprovada por 
unanimidade pela plenária. Em seguida, foi colocada em votação as propostas de titulação mínima exigida aos 
candidatos, sendo as titulações de mestre, ou de doutor. A plenária aprovou por 21 votos a proposta de titulação 
mínima de mestre para o concurso, contra 2 votos para a titulação mínima de doutor. Posteriormente, foi 
proposto o estabelecimento de duas áreas afins para o concurso em questão, sendo elas Políticas Públicas e 
Economia, podendo os candidatos terem mestrado e/ou doutorado em qualquer uma das áreas afins. A plenária 
aprovou por unanimidade esta proposta. Desta forma, ficou aprovado pelo pleno departamental a abertura de 
um Teste Seletivo para professor substituto 20 horas na área de Teoria Econômica, tendo como áreas afins 
Políticas Públicas, ou Economia, sendo exigidas as titulações mínimas de mestre e, ou doutor em qualquer uma 
das áreas afins.  11 – Pedido de Prorrogação do Resultado do Concurso de Economia Matemática – O 
chefe do departamento expôs as questões relativas à necessidade de prorrogar a validade do resultado do 
concurso realizado para Economia Matemática. Na sequência colocou o pedido para votação da plenária. A 

plenária aprovou o pedido por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, 
para constar, eu, Antonio Luiz Costa Gomes, a secretariei a reunião e lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e pelo chefe do departamento.  
  
 
 

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=1908928&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=177&infra_hash=8f3e80554d66806302bd2a3c45893d39406869b8dc3e79153278e5c5146b4403
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Antonio Luiz Costa Gomes, 
Secretário da reunião. 

 
 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira 
Chefe do Departamento de Economia 




