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Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Dayane Rocha De Pauli, 
Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fernando Motta Correia, Francisco Paulo Cipolla, Ivan 
Colangelo Salomão, José Felipe Araújo de Almeida, Junior Ruiz Garcia, Kênia Barreiro De Souza, 
Luis Claudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade Jacinto, 
Paulo Mello Garcias, Terciane Sabadini Carvalho, Victor Rodrigues de Oliveira, Vinicius de Almeida 
Vale e Walter Tadahiro Shima, conforme lista de presença. Os professores Dayani Cris De Aquino, 
Huascar Fialho Pessali e Pulquério Figueiredo Bittencourt justificaram a ausência devido a questões 
de saúde, e o professor Adalto Acir Althaus Junior justificou a ausência devido ao falecimento de 
familiar. Os professores Adriana Sbicca Fernandes, Alexandre Alves Porsse, Demian Castro, 
Fabiano Abranches Silva Dalto, Flávio de Oliveira Gonçalves, Gilberto Da Silveira Barros Neto, Igor 
Zanoni Constant Carneiro Leão, João Basílio Pereima Neto, José Wladimir Freitas Da Fonseca, 
Mauricio Vaz Lobo Bittencourt, Rodrigo Leite Kremer, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Vinicius Klein e 
Wellington da Silva Pereira não justificaram a ausência. Então, a reunião prosseguiu da seguinte 
maneira. Iniciando a reunião o professor José Guilherme Silva Vieira colocou em aprovação a 
inclusão do Evento de Extensão intitulado Nivelamento de matemática para Cálculo 1. A plenária foi 
unânime pela inclusão.   1 – Informes – 1.1 - O chefe do departamento falou sobre a exoneração do 
professor Fernando Antonio De Barros Junior, da licença médica do professor Pulquério Figueiredo 
Bittencourt e das aposentadorias dos professores Igor Zanoni Constant Carneiro Leão e Armando 
Joao Dalla Costa. O chefe também alertou o corpo, sobre os atrasos na apresentação e entregas de 
monografias, indicando que a Comissão de Monografias trabalhe no sentido de evitar esses atrasos. 
Também falou sobre a instalação dos projetores nas salas de aula e do cuidado, por parte dos 
docentes, para que as salas não fiquem abertas após o término das aulas e para que avisem à 
recepção para que a sala seja fechada. Falou também sobre os adesivos de uso obrigatório nos 
automóveis dos professores usuários do estacionamento privativo. Na sequência o chefe falou sobre 
o controle de entrega dos PIT’s via SEI e do problema de que alguns documentos não podem mais 
ser acessados devido à mudança da caixa SEI DE para DEPECON e por isso solicitou que os 
professores avisem por e-mail sobre os processos no SEI e os andamentos necessários a serem 
tomados pelo Departamento. 1.2 – A professora Angela Welters lembrou que os professores devem 
se atentar aos requisitos dos Editais de Monitoria para obtenção de bolsas e que, para garantia do 
maior número de bolsas, o Plano de Monitoria deve ser aperfeiçoado. Na sequência o professor 
José Guilherme Silva Vieira mencionou que o papel da Monitoria deve ser incluído e justificado no 
Plano Departamental. 1.3 – O professor Marcos Paulo Fuck falou sobre o Projeto de Iniciação 
Científica, acerca do Edital 2019/2020 que finaliza no mês de março/20 e das inscrições para o 
Edital 2020/2021 que se encerram no dia 19/03/2020. Também falou sobre o Comitê Setorial de 
pesquisa, informando que a ata do comitê da aprovação do projeto está disponível no SEI e que os 
professores devem incluir essa ata no SIGA. Acrescentou ainda que, para o projeto de pesquisa 
estar regular no sistema, deve constar a informação “em andamento”, e que os professores devem 
se atentar ao prazo, sendo que o projeto ainda deve ser aprovado pelo PPI.   2 - Apreciações da 
Ata 453 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 453ª Reunião Ordinária Departamental. A 
plenária foi unânime pela aprovação da mesma. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – Proposta 
do Evento de Extensão Universitária coordenado pela Prof. Dayane Rocha de Pauli, denominado 
“Curso de Excel básico para alunas do SA - Coletivo DAISY UFPR”, que ocorrerá entre os dias 
02/03/2020 e 26/03/2020, com oferta de 35 vagas e carga horária de 4 horas. 3.2 – Proposta do 
Evento de Extensão Universitária coordenado pela Prof. Angela Welters, denominado “NÃO DÊ 
FLORES, DÊ VOZ”, que ocorrerá entre os dias 06/03/2020 e 16/03/2020, com oferta de 1000 vagas 
e carga horária de 100 horas. 3.3 - Proposta do Evento de Extensão Universitária coordenado pelo 



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

 

 

Prof. Junior Ruiz Garcia, denominado “Dia Mundial da Água e a Pegada Hídrica”, que ocorrerá na 
data de 24/03/2020, com oferta de 90 vagas e carga horária de 3 horas. 3.4 - Proposta do Evento de 
Extensão Universitária coordenado pelo Prof. Junior Ruiz Garcia, denominado “Desemprego 
permanente como objetivo de política econômica: a quem interessa?”, que ocorrerá na data de 
26/03/2020, com oferta de 338 vagas e carga horária de 2 horas. 4 - 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 II 
Congreso Centro Americano de Ciencias de la Tierra y el Mar y IV Congreso de la Sociedad 
Mesoamericana y del Caribe de Economia Ecológica, na cidade de Heredia, entre os dias 11 de 
maio e 16 de maio de 2020. Por estar devidamente instruído o processo, a relatora foi favorável ao 
pedido de afastamento. A professora indicada para substituí-lo é Angela Welters. A plenária aprovou 
por unanimidade o relato (Processo SEI nº 3075.007373/2020-95). 5 - Concurso para professor 40 
horas DE – O professor José Guilherme Silva Vieira informou acerca da possibilidade de abertura 
de vaga devido à aposentadoria do Professor Armando João Dalla Costa e as carências 
mencionadas pela Coordenadora do Curso, Professora Dayani Cris De Aquino, nas áreas de 
Macroeconomia, História e Economia Política. 5.1 O professor Francisco Paulo Cipolla falou da 
importância de fazer o concurso de reposição na área da vaga em aberto (História Econômica). 5.2 
O professor José Felipe Araujo De Almeida sugeriu a criação de uma Comissão Consultiva para 
analisar quais áreas demandam maior necessidade de reposição e que o concurso seja para 
reposição da vaga em aberto e para especialista na área, além de aguardar que a vaga seja 
disponibilizada para um novo concurso. 5.3 A chefia mencionou a incerteza de novas contratações e 
por esse motivo a importância de já dar início aos trâmites necessários para realização do concurso, 
que demanda tempo e tem limite de data para ocorrer em ano eleitoral. Falou também que, caso não 
haja contratação, será necessária a redistribuição de carga horária. 5.4 O professor Vinicius de 
Almeida Vale encaminhou a área de Macroeconomia. 5.5 O professor Luis Claudio Krajevski sugeriu 
para que uma vaga seja definida e as demais fiquem para a Comissão decidir. 5.6 O professor José 
Felipe Araujo De Almeida opinou para que uma vaga seja definida e as demais fiquem para a 
Comissão decidir. 5.7 A chefia colocou em votação a área do Concurso, sendo aprovado por 13 
votos a área de Macroeconomia. Na sequência a chefia colocou em votação a titulação a ser exigida 
para o concurso, sendo aprovado por 12 votos a titulação Doutorado em Economia. Por fim, a chefia 
solicitou a indicação de membros para comporem a Comissão do Concurso, sendo indicados os 
professores Fernando Motta Correia, Fabiano Abranches Silva Dalto, Eduardo Angeli e João Basilio 
Pereima Neto, colocou em votação e foram aprovados os professores Eduardo Angeli, com 16 
votos, Fernando Motta Correia, com 15 votos, e Fabiano Abranches Silva Dalto, nomeado presidente 
da Comissão, com 12 votos. 6 - Homologação do resultado da eleição para Chefe do 
Departamento e Suplente de Chefe do Departamento – O professor José Guilherme Silva Vieira 
homologou o resultado da Eleição para Chefe do Departamento e Suplente de Chefe de 
Departamento, única Chapa composta pelos professores José Guilherme Silva Vieira e Marcos 
Minoru Hasegawa para Chefe e Suplente do Departamento de Economia, respectivamente, 
chegando-se aos seguintes resultados: 62 votos válidos, 2 votos em branco e 1 voto nulo. A plenária 
foi unânime pela aprovação do resultado (Processo SEI nº 23075.008116/2020-71). 7 - Proposta de 

Evento de Extensão Universitária – Prof.ª Denise Maria Maia – A professora Dayane Rocha De 
Pauli leu o seu relato acerca do Projeto de Extensão intitulado "Nivelamento de matemática para 
Cálculo 1", apresentado pela Prof.ª Denise Maria Maia. Tendo em vista que o referido projeto 
preenche todos os requisitos e normas desta Universidade, a relatora foi favorável à sua aprovação. 
A plenária aprovou por unanimidade o relato. 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.  

 
 

Jaqueline de Oliveira Ferreira, 
Secretária da reunião 

 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira 
Chefe do Departamento de Economia 

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=arvore_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_procedimento=2663005&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=4425&infra_hash=4fc33122972e7e2d60bc933ec35181ca3e60a81af5f4039e7cfa9e99771261d8



