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Aos quinze dias do mês de outubro 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. Houve o pedido de inclusão de pauta feito pelo professor José Felipe de Almeida, referente ao pedido 
de aprovação pela plenária departamental de um projeto de pesquisa e outro pedido feito pela professora 
Dayani Cris de Aquino, referente à substituição de um membro da Comissão de Orientação de Estágios. Ambos 
os pedidos foram aprovados por unanimidade 1 – Informes – O chefe de departamento solicitou aos 
professores que ainda não fizeram solicitação de férias que as façam. Também falou sobre o novo plano de 
cursos e viagens, que a partir de agora terão de ser apresentados anualmente. Na sequência o professor João 
Basílio lembrou da realização da escola de verão do projeto economia e complexidade, e convidou a todos para 
participarem do evento. Por fim, a professora Angela Welters lembrou a todos acerca da realização da semana 
acadêmica de economia e falou da importância de todos os alunos serem liberados para assistirem às palestras. 
2 - Apreciação da Ata 449 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 449ª Reunião Ordinária 
Departamental. Sem qualquer alteração, a plenária foi unânime pela aprovação. 3 - Aprovações “Ad 
Referendum” 3.1 – Afastamento no país do professor Eduardo Angeli para participar da XI Semana de 
Economia, em Sorocaba - SP, entre os dias 18/09/2019 e 20/09/2019.  3.2 - Afastamento no país do professor 
Paulo de Andrade Jacinto para participar como membro de banca examinadora de doutorado e seminário na 
PUC-RS, em Porto Alegre - RS, entre os dias 24/09/2019 e 27/09/2019. 3.3 - Afastamento no país do professor 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participação como membro consultor externo do PPGE-UFU, em 
Uberlândia – MG, entre os dias 21/10/2019 e 23/10/2019. 3.4 - Afastamento no país do professor Marcos 
Minoru Hasegawa para participação do XVII encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais 
e Urbanos, no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 15/10/2019 e 19/10/2019. 3.5 - Afastamento no país do 
professor Adalto Acir Althaus Junior para avaliação de curso, em São Paulo – SP, entre os dias 22/09/2019 e 
25/09/2019. 3.6 - Afastamento no país do professor Alexandre Alves Porsse para participação no XIII Encontro 
de Economia Paranaense, em Londrina – PR, entre os dias 01/10/2019 e 03/10/2019. 3.7 - Afastamento no país 
do professor Junior Ruiz Garcia para treinamento sobre valoração de serviços ecossistêmicos com uso de 
software InVest, em Macapá – AP, entre os dias 28/10/2019 e 01/11/2019. 3.8 - Afastamento no país do 
professor Alexandre Alves Porsse para participação no XVII ENABER, no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 
15/10/2019 e 18/10/2019. 3.9 - Afastamento no país do professor Vinicius de Almeida Vale para participação 
no XVII ENABER, no Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 15/10/2019 e 18/10/2019. 3.10 - Afastamento no país 
do professor Fabiano Abranches Silva Dalto para participação na XIV Semana de Gestão de Políticas Públicas, 
em São Paulo – SP, entre os dias 14/10/2019 e 15/10/2019. 3.11 - Afastamento no país do professor Adalto 
Acir Althaus Junior para participação no XIII Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação 
Profissionais, em Foz do Iguaçu – PR, entre os dias 03/11/2019 e 06/11/2019. 3.12 - Afastamento no país do 
professor José Felipe Araujo de Almeida para participar do 47º Encontro Nacional de Economia, em São Paulo 
- SP, entre os dias 10/12/2019 e 13/12/2019. Para a substituição do docente nos dias de afastamento solicitados 
foi indicado o professor Wellington da Silva Pereira. 3.13 – Proposta de Evento de Extensão Universitária – A 
vida das mulheres jovens no Brasil: inatividade e reprodução, datada de 17/10/2019, tendo como coordenadora 
a professora Angela Welters. 3.14 – O pedido de autorização do professor Alexandre Alves Porsse para realizar 
atividade esporádica pelo período de 6 meses, com dedicação de 4 horas semanais, na prestação de consultoria 
técnica para o Ministério da Economia. 3.15 - Afastamento no país do professor Fernando Antonio de Barros 
Junior para participar do 47º Encontro Nacional de Economia, em São Paulo - SP, entre os dias 09/12/2019 e 
13/12/2019. O professor indicado para substituí-lo é Victor de Oliveira.  4 – Solicitação de Afastamento do 
País – Professor Junior Ruiz Garcia – O professor João Basílio Pereima Neto leu seu relato em que detalha a 
solicitação de afastamento do professor Junior Ruiz Garcia para a participação de seminários no Centro de 
Ciencias Ambientales (Centro EULA), na cidade de Concepción no Chile, entre os dias 08/01/2020 e 
18/01/2020. Ressalte-se ainda que, pelo afastamento ser em período de férias letivas, não haverá a necessidade 
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de substituição. Por estar devidamente instruído o processo, o relator foi favorável ao pedido de afastamento. A 
plenária aprovou por unanimidade o relato.  5 - Projeto de Pesquisa – Professor Fernando Barros (Processo 
SEI: 23075.067109/2019-77) – O relator professor Fabiano Abranches Silva Dalto leu o seu relato acerca do 
Projeto de Pesquisa intitulado "Criptomoedas: Política Monetária e Comportamento Estratégico dos 
Mineradores", apresentado pela Profº Fernando Barros. 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. 6 - Projeto de Pesquisa – Professor Demian Castro (Processo SEI: 
23075.065541/2019-23) – O relator professor Fernando Barros leu o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa 
intitulado "Brasil e China no cenário global", apresentado pela Profº Demian Castro. 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. 7 – Propostas de Eventos de Extensão – 7.1 
Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Walter Tadahiro 
Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado " K2S: marketing digital ", que 
ocorrerá no dia 14/11/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a 
proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 7.2 Proposta de Evento de 
Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, 
referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado " Nubank: inovação na operação de cartões de crédito; 
Uber: inovação no transporte urbano ", que ocorrerá no dia 21/11/2019, coordenado pelo professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 7.3 Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O 
professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado " 

Olist: desafios do comércio eletrônico ", que ocorrerá no dia 05/11/2019, coordenado pelo professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 7.4 Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O 
professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, intitulado " A 
aplicação do Pajek como instrumento de análise de redes ", que ocorrerá no dia 29/11/2019, coordenado pelo 
professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi 
unanime na aprovação do relato. 7.5 Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez – O professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, 
intitulado " Captação de investimentos de risco: a experiência da HotMilk ", que ocorrerá no dia 19/11/2019, 
coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A 
plenária foi unanime na aprovação do relato. 7.6 Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez – O professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de 
Extensão, intitulado " Aspectos jurídicos de startups ", que ocorrerá no dia 07/11/2019, coordenado pelo 
professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi 
unanime na aprovação do relato. 7.7 Proposta de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez – O professor Walter Tadahiro Shima leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, 
intitulado " Stone: a construção de um ecossistema de meios de pagamentos ", que ocorrerá no dia 12/11/2019, 
coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez Alvarez. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A 
plenária foi unanime na aprovação do relato. 7.8 Proposta de Evento de Extensão – Professora Angela 
Welters – O professor Victor Manoel Pelaez leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, 
intitulado “O valor do amanhã: Uma reflexão sobre o valor do tempo no século XXI ", que ocorrerá no dia 
05/12/2019, coordenado pela professora Angela Welters. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A 
plenária foi unanime na aprovação do relato. 7.9 Proposta de Evento de Extensão – Professora Angela 
Welters – O professor Victor Manoel Pelaez leu o seu relato, referente à proposta de Evento de Extensão, 
intitulado “Trabalho com os microdados da PNAD contínua do IBGE ", que ocorrerá no dia 18/11/2019, 
coordenado pela professora Angela Welters. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. A plenária foi 
unanime na aprovação do relato. 8 - Relatórios de Eventos de Extensão – 8.1 - Relatório de Evento de 
Extensão Professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães – O professor Victor Rodrigues de Oliveira leu 
seu relato acerca do relatório do evento de extensão intitulado “Coordenação da Educação no Brasil: um pacto 
entre o Terceiro Setor, Governo e a Academia por uma educação de qualidade no país”, que ocorreu no dia 
28/06/19. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pela professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães. A plenária foi unânime na 
aprovação do relato. 8.2 - Relatório de Evento de Extensão Professor Junior Ruiz Garcia – O professor 
Luis Cláudio Krajevisk leu seu relato acerca do relatório do evento de extensão intitulado “É possível uma 
Amazônia sem desmatamento?”, que ocorreu no dia 17/09/19. Considerando que o evento transcorreu conforme 
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o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao Relatório Final apresentado pelo professor Junior Ruiz Garcia. 
A plenária foi unânime na aprovação do relato. 8.3 - Relatório de Evento de Extensão Professora Angela 
Welters – A professora Kênia Barreiro de Souza leu seu relato acerca do relatório do evento de extensão 
intitulado “Como usar o Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA”, que ocorreu no dia 23/09/19. 
Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao Relatório 
Final apresentado pela professora Angela Welters. A plenária foi unânime na aprovação do relato. 9 - 
Relatórios de Cursos de Extensão – 9.1 - Relatório de Curso de Extensão - Professor José Wladimir 
Freitas da Fonseca – A professora Adriana Sbicca leu seu relato acerca do relatório do curso de extensão 
intitulado “Planejamento e Custos Industriais”, que ocorreu entre os dias 02/08/2019 e 27/09/2019. 
Considerando que o curso transcorreu conforme o previsto, a relatora emitiu parecer favorável ao Relatório 
Final apresentado pelo professor José Wladimir Freitas da Fonseca. A plenária foi unânime na aprovação do 
relato. 9.2 - Relatório de Curso de Extensão - Professor José Wladimir Freitas da Fonseca – A professora 
Adriana Sbicca leu seu relato acerca do relatório do curso de extensão intitulado “Neurociências Aplicadas a 
Gestão de Pessoas”, que ocorreu entre os dias 10/08/2019 e 28/09/2019. Considerando que o curso transcorreu 
conforme o previsto, a relatora emitiu parecer favorável ao Relatório Final apresentado pelo professor José 
Wladimir Freitas da Fonseca. A plenária foi unânime na aprovação do relato. 10 – Oferta de disciplina no 
curso da graduação de Ciências Sociais – O professor José Felipe Araújo de Almeida leu o seu relato, no qual 
fez a descrição da ementa completa da disciplina SE056 – História do Pensamento Econômico a ser ofertada no 
curso de graduação do departamento de Ciências Sociais, e deu parecer favorável à continuidade da oferta da 
disciplina. A plenária aprovou por unanimidade o parecer do relator.  11 – Concurso: Elaboração e Análise de 
Projetos – Homologação do Resultado – Processo 23075.022530/2019-59 – O professor Adalto Acir Althaus 
Junior leu o relato do professor José Wladimir Freitas da Fonseca, no qual foram apresentados os nomes dos 
candidatos do concurso em questão, bem como o resultado final da banca avaliadora, que não aprovou qualquer 
um dos candidatos. Também ressaltou o fato das candidatas Cristina Botti de Souza Rossetto e Virginia Laura 
Fernandez terem entrado com recursos no decorrer do concurso e em seu término, porém sendo todos 
indeferidos pelas instâncias competentes. Na sequência, o chefe do departamento de economia leu a resposta de 
uma consulta feita à PROGEPE, por meio do processo SEI 23075.022530/2019-59, na qual a unidade em 
questão sugere que seja feita a homologação do resultado final do concurso. A chefia colocou em votação o 
parecer do professor José Wladimir Freitas da Fonseca favorável à homologação do resultado do concurso que 
recebeu 14 (quatorze) votos favoráveis contra dois votos das professoras Angela Welters e Denise Maria Maia 
contrários ao referido parecer e uma abstenção da professora Virginia Laura Fernandez. 12 – Concurso: 
Elaboração e Análise de Projetos – Proposta de reabertura – Processo 23075.022530/2019-59 – Após a 
aprovação da homologação do resultado final do concurso em questão, o chefe de departamento apresentou a 
proposta de reabertura deste concurso. A professora Angela Welters propôs que fosse aberto um novo concurso 
na mesma área do anterior, porém com titulação mínima de mestrado para os candidatos. Já o professor Marcos 
Fuck propôs que se mantivesse a mesma área e a titulação mínima de doutor para os candidatos. Após votação, 
a proposta da professora Angela Welters foi aprovada com 11 (onze) votos contra 6 (seis) votos pela proposta 
do professor Marcos Fuck. 13 - Projeto de Pesquisa – Professor José Felipe Araujo de Almeida (Processo 
SEI: 23075.074245/2019-13) – O professor Marcos Paulo Fuck leu o seu relato acerca do Projeto de Pesquisa 
intitulado "O desenvolvimento do institucionalismo americano a partir da Década de 1930", apresentado pelo 
Profº José Felipe Araujo de Almeida. 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. 14 – Aprovação do Plano Departamental 2020 – O Chefe do Departamento de Economia apresentou a 
proposta do plano departamental para o ano de 2020. Na sequência a coordenadora do curso de ciências 
econômicas informou que fará rotação semestral das disciplinas das sextas-feiras na grade curricular para 
atender às demandas dos docentes que não gostam de dar aulas neste dia da semana. Por fim, o plano foi 
aprovado por unanimidade pela plenária. 
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