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Aos doze dias do mês de novembro 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 professores Adalto Acir Althaus Junior, Angela 
Welters, Armando Vaz Sampaio, Dayani Cris de Aquino, Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fabiano 
Abranches da Silva Dalto, Fernando Antonio de Barros Junior, Fernando Motta Correia, Huáscar Fialho 
Pessali, Ivan Colângelo Salomão, Kênia Barreiro de Souza, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, 
Marcos Paulo Fuck, Maurício Vaz Lobo Bittencourt, Paulo de Andrade Jacinto, Paulo Mello Garcias, Terciane 
Sabadini Carvalho, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Victor Rodrigues de Oliveira, Vinicius de Almeida Vale, 
Virginia Laura Fernandez e Walter Tadahiro Shima e representantes discentes, conforme as assinaturas na Lista 
de Presença A professora Dayane Rocha de Pauli justificou ausência devido a participação em reunião da 
PROEC e o professor Junior Ruiz Garcia justificou a ausência devido a um problema de saúde de seu cônjuge. 
Então, a reunião prosseguiu da seguinte maneira. 1 – Informes – O chefe do departamento informou o período 
de férias dos servidores da secretaria de departamento e a rotina de funcionamento nestes dias. A coordenadora 
do curso lembrou que a nova grade curricular será apreciada e votada no NDE até março de 2020. 2 - 
Apreciação da Ata 450 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 450ª Reunião Ordinária Departamental. 
O professor Marcos Minoru Hasegawa solicitou que fosse incluída a seguinte redação no item 14: 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. A plenária foi unânime pela aprovação com esta alteração. 3 - Aprovações “Ad 
Referendum” 3.1 – Afastamento no país da professora Kênia Barreiro de Souza para participar de reunião 
técnica presencial na empresa Souza Cruz sobre o estudo sobre política de tributação do cigarro, no rio de 
Janeiro - RJ, entre os dias 29/10/2019 e 29/10/2019.  3.2 - Afastamento no país do professor Vinicius de 
Almeida Vale para participar de reunião técnica presencial na empresa Souza Cruz sobre o estudo sobre política 
de tributação do cigarro, no rio de Janeiro - RJ, entre os dias 29/10/2019 e 29/10/2019. 3.3 - Afastamento no 
país do professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt para participação no 47º Encontro Nacional de Economia, em 
São Paulo – SP, entre os dias 09/12/2019 e 13/12/2019. 3.4 - Afastamento no país do professor Alexandre 
Alves Porsse para participação no 47º Encontro Nacional de Economia, em São Paulo – SP, entre os dias 
10/12/2019 e 12/12/2019. 3.5 – 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. 
3.6 – Proposta de Evento de Extensão Universitária – Valoração dos Recursos Naturais, datada de 23/10/2019, 
tendo como coordenador o professor Junior Ruiz Garcia. 4 - Projeto de Pesquisa – Marcos Paulo Fuck 
(Processo SEI: 23075.081153/2019-90) – A professora Angela Welters leu o relato do professor Junior Ruiz 
Garcia acerca do Projeto de Pesquisa intitulado "Inovação e Propriedade Intelectual na Agricultura", 
apresentado pelo Profº Marcos Paulo Fuck. 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. 5 - Proposta de Projeto de Extensão – Professora Dayane Rocha de Pauli – O professor Paulo Mello 
Garcias leu o seu relato, referente à proposta de Projeto de Extensão, intitulado " Psicologia e Trabalho: 
atuação junto a trabalhadores da socioeducação ", que desenvolvido entre o período de 02/03/2020 e 
05/03/2022, coordenado pela professora Dayane Rocha de Pauli. O relator considera a proposta apta a ser 
aprovada. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 6 – Relatórios de Eventos de Extensão – 6.1 
Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor Fernando Motta 
Correia leu o seu relato referente ao Evento de Extensão, intitulado " O apoio ao empreendedorismo local: o 
caso da Endeavor Paraná ", que ocorreu no dia 10/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.2 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR  DE  CIÊNCIAS  SOCIAIS  APLICADAS 
DEPARTAMENTO  DE  ECONOMIA 

 

 

Fernando Motta Correia leu o seu relato referente ao Evento de Extensão, intitulado "Instituto LocalBiz: um 
observatório do negócio local", que ocorreu no dia 17/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável 
ao Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.3 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 
Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado " Olist: desafios do 
comércio eletrônico ", que ocorreu no dia 05/11/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.4 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 
Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado " A aplicação do Pajek 
como instrumento de análise de redes ", que ocorreu no dia 18/10/2019, coordenado pelo professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer 
favorável ao Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 6.5 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O 
professor Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado " Redes de 
transações comerciais: o caso do EBANX ", que ocorreu no dia 22/10/2019, coordenado pelo professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer 
favorável ao Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 6.6 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O 
professor Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado " Aspectos 
jurídicos de startups ", que ocorreu no dia 07/11/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.7 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 
Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado "Pipefy e Parque 
Científico Zhongguancun", que ocorreu no dia 24/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.8 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 
Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado "Ambientes de Inovação e 
de Incubação na UFPR", que ocorreu no dia 29/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel Pelaez 
Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável ao 
Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 6.9 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor 
Fernando Motta Correia leu o seu relato, referente ao Evento de Extensão, intitulado "Estímulo a redes de 
inovação: o caso do DISTRITO", que ocorreu no dia 31/10/2019, coordenado pelo professor Victor Manoel 
Pelaez Alvarez. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu parecer favorável 
ao Relatório Final apresentado pelo professor Victor Manoel Pelaez. A plenária foi unanime na aprovação do 
relato. 7 – 2ª Avaliação de Estágio Probatório – Professor Vinicius de Almeida Vale – O professor Huáscar 
Fialho Pessali relatou o parecer da 2ª Avaliação de Estágio Probatório do professor Vinicius de Almeida Vale, 
no qual evidenciou o fato do professor ter recebido nota máxima em todos os quesitos da avaliação pela 
comissão avaliadora. O parecer foi aprovado pela totalidade da plenária. 8 – 3ª Avaliação de Estágio 
Probatório – Professor Paulo de Andrade Jacinto – O professor Walter Tadahiro Shima relatou o parecer da 
3ª Avaliação de Estágio Probatório do professor Paulo de Andrade Jacinto, no qual evidenciou o fato do 
professor ter recebido nota máxima em todos os quesitos da avaliação pela comissão avaliadora. O parecer foi 
aprovado pela totalidade da plenária. 9 – Formação da Banca de Homologação das Inscrições – Concurso 
de professor 20 horas para Elaboração e Análise de Projetos – O chefe do departamento sugeriu três nomes 
para a composição da nova comissão de homologação das inscrições referente ao concurso para professor 20 
horas na área de elaboração e Análise de Projetos, sendo os professores Adalto Acir Althaus Junior, José 
Wladimir Freitas da Fonseca e Dayane Rocha de Pauli. Colocada a sugestão em votação, a plenária foi unânime 
na aprovação dos três membros.  
10 – Criação de Comissão Consultiva para Espaços do Departamento – O chefe de departamento propôs à 
plenária a criação de uma comissão para tratar da destinação dos espaços do departamento de economia e dos 
programas de pós-graduação em que os professores do departamento atuam. Foi proposto que a comissão seja 
composta por um membro da coordenação, um do departamento de economia, um da pós-graduação em 
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políticas públicas, um da pós-graduação em desenvolvimento econômico e outro da pós-graduação profissional 
em economia. A plenária aprovou por unanimidade a criação da comissão. 
 
 

Antonio Luiz Costa Gomes, 
Secretário da reunião. 

 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira 
Chefe do Departamento de Economia 




