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Aos três dias do mês de dezembro 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, Dayane Rocha de Pauli, Dayani Cris de Aquino, Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fabiano 
Abranches da Silva Dalto, Fernando Motta Correia, Flávio de Oliveira Gonçalves, Huáscar Fialho Pessali, Ivan 
Colângelo Salomão, João Basílio Pereima Neto, José Felipe Araújo de Almeida, , Junior Ruiz Garcia, Kênia 
Barreiro de Souza, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade 
Jacinto, Paulo Mello Garcias, Pulquério Figueiredo Bittencourt, Terciane Sabadini Carvalho, Vinicius de 
Almeida Vale, Virginia Laura Fernandez, Walter Tadahiro Shima e Wellington da Silva Pereira e 
representantes discentes, conforme as assinaturas na Lista de Presença. Os demais professores não justificaram 
a ausência. Em seguida o professor José Felipe de Almeida pediu uma inclusão do ponto de pauta “Revisão do 
Projeto do VII Congresso Latino Americano de História do Pensamento Econômico” e o professor José 
Guilherme Silva Vieira pediu a inclusão de pauta referente a quatro relatórios de eventos de extensão 
coordenados pelo professor Victor Manoel Pelaez e um da professora Denise Maria Maia. Todos os pedidos de 
inclusão foram aprovados por unanimidade pela plenária. Então, a reunião prosseguiu da seguinte maneira. 1 – 
Informes – O chefe do departamento informou que, devido ao fluxo intenso de trabalho na secretaria no final 
do semestre, as impressões de folhas dos professores podem ser direcionadas para a impressora da coordenação 
do curso de ciências econômicas. Na sequência o professor Péricles José Pires do DAGA fez uma breve 
apresentação dos resultados de sua pesquisa referente às influências das mídias sociais na escolha de um curso 
de graduação. 2 - Apreciação da Ata 451 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 451ª Reunião 
Ordinária Departamental. A plenária foi unânime pela aprovação da mesma. 3 - Aprovações “Ad 
Referendum” 3.1 – Afastamento no país do professor Eduardo Angeli para participar de banca de defesa de 
tese de doutorado na UFMG, em Belo Horizonte - MG, entre os dias 15/12/2019 e 17/12/2019.  3.2 - 
Afastamento no país do professor Fabiano Abranches Silva Dalto para participar do evento “Políticas Públicas 
e Pleno Emprego” da FIOCRUZ, no rio de Janeiro - RJ, entre os dias 25/11/2019 e 26/11/2019. 3.3 - 
Afastamento no país da professora Terciane Sabadini Carvalho para participação em reunião no CNPQ, em 
Belo Horizonte – MG, entre os dias 21/11/2019 e 25/11/2019. 3.4 - Afastamento no país da professora Angela 
Welters para participação no Encontro Nacional Sobre População, Trabalho, Gênero e Políticas Públicas, em 
Campinas – SP, entre os dias 27/11/2019 e 29/11/2019. 4 – Revisão do Projeto do VII Congresso Latino 
Americano de História do Pensamento Econômico – Professor José Felipe de Almeida (Processo SEI: 
23075.035684/2019-19) – O professor Vinícius Vale leu o relato acerca das mudanças realizadas no “Projeto 
do VII Congresso Latino Americano de História do Pensamento Econômico”, tendo sido feitas alterações em 
rubricas de despesas e a extensão do término do projeto. Considerando que as alterações do projeto respeitam 
todos os requisitos e normas desta Universidade, o relator foi favorável às alterações realizadas. A plenária 
aprovou por unanimidade o relato. 5 - Proposta de Curso de Extensão – Professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca – O professor José Guilherme Silva Vieira leu o seu relato, referente à proposta de Curso de Extensão, 
intitulado “Neurociências e Corrupção”, a ser desenvolvido entre o período de 13/04/2020 e 06/07/2020, 
coordenado pelo professor José Wladimir Freitas da Fonseca e que contará com a participação interna do 
professor Adalto Acir Althaus Junior. O curso também conta com as presenças de palestrantes externos como 
Deltan Martinazzo Dallagnol, do Ministério Público Federal, Gregório Menzel, do Tribunal de Justiça do 
Paraná, Ricardo Wypych, do Tribunal de Justiça do Paraná e D’artagnan Serpa Sá, do Tribunal de Justiça do 
Paraná. O relator considera a proposta apta a ser aprovada. Na sequência o professor Walter Tadahiro Shima 
pediu a palavra e disse ser contrário à realização do evento e se sentir incomodado pela realização deste curso 
por ver um claro viés ideológico-político dos participantes, o que ele argumenta ser contra as normas da UFPR, 
e por entender que se trata de uma afronta contra a instituição Universidade Federal do Paraná. A professora 
Angela Welters exarou preocupação em relação à segurança, pois podem haver manifestações de contestação e 
tumulto pela presença dos palestrantes em questão e lembrou que no passado eventos de cunho ideológico de 
esquerda já foram barrados na Universidade. O professor José Felipe de Almeida disse também entender que há 
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claro viés ideológico na composição do curso e que também teme por eventuais protestos e possíveis tumultos. 
O professor Fernando Motta, vice-diretor do setor, esclareceu que se o curso ocorrer no espaço do 
departamento de economia cabe à unidade em questão decidir pela aprovação do mesmo, tendo em vista haver a 
possibilidade de manifestação político-partidária, e sugeriu que, caso o departamento aprove a realização do 
curso, seja acionado o comitê de gestão de crise da UFPR no sentido de garantir a segurança e de se prevenir 
contra eventuais tumultos. O professor José Guilherme Silva Vieira retomou a palavra e disse não querer 
promover a censura de atividades que tenham qualquer tipo de ideologia e teve a concordância do professor 
Paulo Mello, que defendeu que o departamento de economia deve manter uma posição política neutra. Na 
sequência, o professor Adalto Acir Althaus Junior, que é um dos professores internos do curso, esclareceu que 
a proposta do curso tem caráter estritamente técnico e que os integrantes externos são todos membros de 
instituições públicas e não de partidos políticos. O professor Junior Ruiz Garcia perguntou se houve alguma 
justificativa para a ausência do professor coordenador do curso proposto, professor José Wladimir Freitas da 
Fonseca, e o chefe de departamento esclareceu que o professor em questão é membro e participa das reuniões 
da CPPD-UFPR nos mesmos dias das reuniões departamentais. Por fim, o professor Fabiano Abranches Silva 
Dalto disse ser a favor da pluralidade de ideias, porém ressaltou que deseja que qualquer manifestação contrária 
ao curso, ou aos palestrantes, seja permitida. Em seguida a professora Angela Welters afirmou concordar com 
as palavras do professor Fabiano Abranches Silva Dalto. O professor José Guilherme Silva Vieira colocou em 
votação o parecer que foi aprovado por vinte e três votos a favor, um contra do professor Walter Tadahiro 
Shima e duas abstenções dos professores Pulquério Figueiredo Bittencourt e Luis Cláudio Krajevski. 6 – 
Proposta de Projeto de Pesquisa – Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto (Processo SEI: 
23075.085441/2019-13) – O professor Wellington da Silva Pereira leu o seu relato acerca do Projeto de 
Pesquisa intitulado " Crescimento Liderado pela Demanda e Políticas de Distribuição de Renda", apresentado 
pelo Prof. Fabiano Abranches Silva Dalto. 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 - Relatórios de Eventos de Extensão - 7.1 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor 
Manoel Pelaez Alvarez – O professor José Guilherme Silva Vieira leu o seu relato referente ao Evento de 
Extensão, intitulado "Captação de investimentos de risco: a experiência da HotMilk ", que ocorreu no dia 
19/11/2019, 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. 7.2 Relatório de Evento de Extensão – 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor José Guilherme Silva Vieira leu o seu relato referente 
ao Evento de Extensão, intitulado "Nubank: inovação na operação de cartões de crédito; Uber: inovação no 
transporte urbano", que ocorreu no dia 21/11/2019, 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. 7.3 
Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O professor José Guilherme 
Silva Vieira leu o seu relato referente ao Evento de Extensão, intitulado "Stone: a construção de um 
ecossistema de meios de pagamentos", que ocorreu no dia 12/11/2019, 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. 7.4 Relatório de Evento de Extensão – Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – O 
professor José Guilherme Silva Vieira leu o seu relato referente ao Evento de Extensão, intitulado "O estímulo 
ao empreendedorismo social: o Instituto Legado", que ocorreu no dia 15/10/2019, 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. 7.5 Relatório de Evento de Extensão – Professora Denise Maria Maia – O professor 
José Guilherme Silva Vieira leu o seu relato referente ao Evento de Extensão, intitulado "Ciclo de Cinema – 
Coletivo Daysi: Bela, Recatada e do Lar", que ocorreu entre os dias 02/08/2017 e 08/11/2017, coordenado pela 
professora Denise Maria Maia. Considerando que o evento transcorreu conforme o previsto, o relator emitiu 
parecer favorável ao Relatório Final apresentado pela professora Denise Maria Maia. A plenária foi unanime na 
aprovação do relato. 8 Mudança de Regime de Trabalho – Prof. José Guilherme Silva Vieira (Processo 
SEI: 23075.082533/2019-41) – O professor José Guilherme Silva Vieira se retirou da sala de reuniões e o 
decano do departamento, professor Pulquério Figueiredo Bittencourt, assumiu a presidência da sessão. Na 
sequência a professora Dayani Cris de Aquino leu o seu relato acerca do pedido feito pelo professor José 
Guilherme Silva Vieira de cessão de 0,10 pontos pertencentes ao departamento de economia para a mudança de 
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regime de trabalho do professor José Guilherme Silva Vieira. A relatora emitiu parecer favorável ao pedido de 
cessão dos 0,10 pontos ao professor solicitante. A plenária foi unanime na aprovação do relato. 
 
 

Antonio Luiz Costa Gomes, 
Secretário da reunião. 

 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira 
Chefe do Departamento de Economia 




