
ATA DA 455ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária – RDO-01/2020) 
 
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, por meio de web 
conferência do aplicativo do Teams, sob a Presidência do professor José Guilherme Silva Vieira, 
Chefe do Departamento de Economia, reuniram-se remotamente os professores Adriana Sbicca 
Fernandes, Adalto Acir Althaus Junior, Alexandre Alves Porsse, Angela Welters, Demian Maia, 
Armando Vaz Sampaio, Denise Maria Maia, Dayani Cris de Aquino, Dayane Rocha de Pauli, 
Demian Castro, Eduardo Angeli, Fabiano Abranches da Silva Dalto,  Huáscar Fialho Pessali, Ivan 
Colangelo  Salomão, José Felipe Araújo de Almeida, José Wladimir Freitas da Fonseca, Junior 
Ruiz Garcia, Kênia Barreiro de Souza, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos 
Paulo Fuck, Maurício Vaz Lobo Bittencourt, Paulo de Andrade Jacinto, Paulo Mello Garcias, 
Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Terciane Sabadini Carvalho, Victor Manoel Pelaez Alvarez, 
Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro Shima, Wellington da Silva Pereira, o discente 
Guilherme Rocha Silva, representante do CACE, Antonio Luiz Costa Gomes, Jaqueline de Oliveira 
Ferreira e Mary Anne Muraski Nowak, servidores da Secretaria do Departamento de Economia. O 
professor Fernando Motta Correia justificou a ausência devido acompanhamento de pessoa em 
cirurgia. Os professores Flávio de Oliveira Gonçalves, Francisco Paulo Cipolla, Igor Zanoni 
Carneiro Leão, João Basílio Pereima Neto, Pulquério Figueiredo Bittencourt e Victor Rodrigues de 
Oliveira não justificaram a ausência. O presidente deu início a reunião às 14:00 horas, pautando 
os itens conforme a convocação: 1 – Informes – 1.1 A professora Dayane Rocha de Pauli falou 
sobre os eventos de extensão, em relação à nova resolução 57/19 da PROEC, que trata da 
migração dos arquivos do sistema SIGEU para o sistema SIGA, sendo que após transferência 
gradativa dos dados, o sistema SIGEU deixará de existir. Informou ainda, que o prazo para 
adequações e migração para o sistema Siga, será o dia 30/04, orientando aos professores para 
que possam atualizar seus projetos e eventos de extensão no sistema SIGEU, em tempo hábil. 
1.2 O discente Guilherme Rocha Silva, informou que o CACE teve a iniciativa de realizar uma 
pesquisa entre os alunos, para viabilizar o projeto de acesso remoto, sendo apurado que 30 por 
cento dos alunos não possuem computador. Com relação a população dos 70 por cento que 
possuem computador, informaram que o equipamento é compartilhado, fato que também 
compromete a utilização de acesso remoto. 1.3 O professor José Guilherme Silva Vieira informou 
sobre um pedido de recolocação de assunto em pauta, referente a Proposta de Curso de 
Especialização intitulado “Análise de Conjuntura Econômica”, do professor Ivan Colangelo 
Salomão, a ser relatado pelo professor Wellington da Silva Pereira. Pediu para que os 
participantes votassem sobre a possibilidade de inclusão do assunto na reunião, o que foi feito, 
tendo sido aprovado por unanimidade. 2 – Ad Referendum.  O presidente informou sobre dois 
relatórios finais dos Eventos de Extensão do professor Junior Ruiz Garcia (processo SEI nº 
23075.012197/2020-11), colocando em votação, sendo que ambos foram aprovados por 
unanimidade. 3 – Possibilidade ou viabilidade do uso de tecnologias à distância (não 
presenciais), seja para adotar posteriormente a retomada do calendário, seja para o caso de 
prolongar a suspensão após o dia 02/05/2020. O presidente discorreu sobre as consequências 
da quarentena preventiva do COVID-19, implicando na paralização das atividades do calendário 
acadêmico e consequentemente, na necessidade de discutir sobre alternativas para retomada das 
atividades, após a data de 02 de maio de 2020. Informou que em reunião com o diretor do Setor 
Sociais Aplicadas, professor Marcos Wagner da Fonseca, foi deliberado uma autonomia para que 
cada departamento discutisse o assunto e tomasse suas decisões sobre a retomada das 
atividades, após a data de 02 de maio de 2020, seja de forma remota, presencial ou com nova 
metodologia de ensino a distância, na modalidade EaD. Informou que o Departamento de 
Economia deverá posicionar ao Setor, sobre a possibilidade de retomada das atividades do 
calendário acadêmico após o dia 02 de maio de 2020, na modalidade de ensino presencial, ou à 
distância, ou mesmo sobre a continuidade da permanência em quarentena. Comentou que houve 
uma reunião com o Colegiado, onde a professora Dayani Cris de Aquino participou com 
representantes de outros departamentos, os quais também estão preocupados com as incertezas 
dessa pandemia. Pediu a ela, para que relatasse sua impressão na reunião, bem como o assunto 
que foi deliberado.  3.1 Com a palavra, a professora Dayani Cris de Aquino informou que a grande 
maioria dos cursos relatou sobre a importância da retomada das atividades acadêmicas, de forma 



presencial. Disse ainda, que existem várias dificuldades para que os professores passem a 
ministrar as aulas de forma remota, ou seja, explicou que muitos não possuem treinamento 
adequado para transformar suas aulas em metodologias de ensino à distância, dependendo de 
recursos tecnológicos e da disponibilidade e qualidade de pacotes de internet. Sobre os alunos, 
disse que a maioria se dispõe a retomar as atividades em formato à distância e alguns já 
questionaram sobre uma definição para a situação, inclusive ameaçando para alternativas de 
judicialização, a fim de que não percam o semestre letivo. A coordenadora explicou que o 
calendário está suspenso até a data de 02 de maio de 2020, não permitindo qualquer tipo de 
atividade acadêmica, antes desse período. Informou que o CEPE é o responsável para formalizar 
a retomada do calendário acadêmico, mas que é importante averiguar as condições sanitárias, 
para possibilitar o retorno das aulas presenciais, sem riscos de contaminação. Salientou que 
nesse período, as atividades remotas podem ser adotadas somente de forma complementar e 
informou que o colegiado deliberou, para que as aulas sejam retomadas de forma presencial, 
assim que as condições sanitárias estejam adequadas. Finalizou informando algumas 
considerações dos professores dos colegiados dos cursos de Matemática, Estatística, Ciências 
Sociais e Contabilidade, os quais argumentaram na reunião do colegiado, sobre o fato de não 
pressionar para que as aulas retornem o mais rápido possível, em virtude da preservação da vida 
de alunos e professores, uma vez que o calendário escolar pode ser recuperado, porém a vida 
não. 3.2 Logo após, o presidente abriu espaço para inscrições dos interessados na discussão do 
assunto, porém, antes das argumentações, respondeu dois questionamentos postados pelo 
professor Demian Castro. 3.3 O professor Demian Castro, postou questionamento perguntando se 
existem professores do departamento dando aulas e sobre a votação da PEC dos salários, se 
seria votada hoje? O presidente informou que não existem professores lecionando aulas no 
Departamento de Economia, o que configuraria infração na suspensão do calendário letivo, 
prevista até a data de 02 de maio de 2020. 3.4 A professora Raquel Rangel de Meireles 
Guimarães falou da preocupação quanto a falta de previsão sobre o fim do isolamento e que a 
retomada das aulas, deveriam levar em consideração a modalidade on-line, mesmo considerando 
que existem dificuldades para os docentes e discentes, em se adaptarem na nova modalidade, ou 
pela falta de recursos tecnológicos, acesso à internet e outros fatores sociais. Disse que na 
Europa, as universidades já estão utilizando o sistema remoto para ministrar as aulas, mesmo 
sem haver uma previsão ou definição de prazo para retomada da normalidade no calendário 
escolar. Salientou que também existem riscos implícitos, tanto em adotar quanto em não adotar o 
ensino remoto, pois a situação está bastante indefinida e o ano letivo pode ser perdido. Sugeriu a 
necessidade de elaborar um mapeamento entre os docentes do Departamento de Economia, para 
saber quem está disposto a retomar as atividades no formato EaD. Finalizando as considerações, 
a professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães informou que seu voto é para o retorno das 
aulas, assim que o calendário volte ao normal. Sugeriu a opção de utilização de Exercícios 
Domiciliares com aplicação de notas, para os professores que não se sentirem aptos para 
ministrarem aulas EaD. Já com relação ao mapeamento, comentou ser importante mapear quem 
precisa de treinamento, quem não concorda com ensino remoto, quais as demandas das 
necessidades tecnológicas junto à PRAE e como estão os Docentes e Discentes, em termos de 
necessidades de recursos e treinamentos para o ensino remoto. 3.5 O presidente argumentou que 
essas preocupações também já foram colocadas pelos docentes, nas mensagens de e-mail, 
inclusive sobre pesquisa da Reitoria, para levantamento de necessidades dos outros 
departamentos e aportes de emergências para compra de recursos tecnológicos para os alunos. 
Outra preocupação é sobre a possibilidade de corte nos salários dos funcionários públicos, o que 
incluiria na redução dos salários dos docentes, de forma temporária. 3.6 Com a palavra, o 
professor José Felipe Araújo de Almeida falou sobre os problemas para modificar a modalidade do 
ensino presencial para o remoto, sobre a transposição da estrutura necessária para essa 
mudança, avaliar como será feita e qual o meio, em virtude de dificuldades que possam 
inviabilizar a qualidade de ensino para as turmas. Disse ainda, que as mudanças podem vir de 
forma impositiva pela Reitoria, que o isolamento não será rápido e compromete o calendário 
acadêmico, havendo necessidade de se preparar para o que a Reitoria colocar. Mencionou sobre 
as metodologias a serem disponibilizadas, que podem não ser as mais apropriadas, com riscos de 
não funcionar. Sobre a decisão do CEPE, disse que poderá vir para ensino remoto, independente 
do julgamento dos docentes, de que não seja a melhor forma no momento. 3.7 Em seguida, o 
Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez comentou sobre sua experiência com os alunos da 



graduação, através de web conferência, usando RNP, onde a limitação foi o fator de maior 
dificuldade. Também utilizou a ferramenta Edmodo, encaminhando material para 64 inscritos da 
disciplina optativa e obtendo 13 respostas. Mesmo assim, considerou uma ferramenta melhor 
porque a plataforma funcionou bem. A ferramenta Jitsi recomendada pelo Reitor, também foi 
testada, mas a Web via RNP, teve melhor desempenho. O professor Victor Manoel Pelaez Alvarez 
julga que também é necessário fazer o levantamento sugerido pela professora Raquel Rangel de 
Meireles Guimarães, demonstrando o que temos de opções/ferramentas/recursos, o que podemos 
fazer e o que falta para nos adequar em novas metodologias. Além disso, ele se dispôs a dar 
continuidade em experimentos de novas ferramentas, inclusive ensinando os docentes que se 
mostrarem interessados no assunto. Ele acha necessário, pelo menos demonstrar que está sendo 
feito alguma ação no sentido de buscar alternativas para os problemas, informando também as 
dificuldades que independem do esforço. Ele sugeriu não votar nada por enquanto, fazendo 
apenas uma manifestação do departamento para o Setor, informando que alguns professores 
estão dispostos a testar novas ferramentas de trabalho, demonstrando com isso, que a 
universidade está tentando fazer alguma coisa, inclusive buscando se preparar desde já, para 
experimentar o formato à distância, pois está num momento de exceção. Disse ainda, que as 
limitações são colocadas para todos, mesmo no formato presencial. Ressaltou que a 
responsabilidade pela estrutura não é dos docentes, mas sim do governo para adequar as 
condições. Falou também que não faz sentido votar se é contra ou a favor, mas que os 
professores estão dispostos a experimentar esse formato, fazer testes para que a universidade 
tenha noção do que funciona e do que não funciona. 3.8 Logo depois, a professora Angela 
Welters argumentou que a normalidade vai ser quando as atividades presencias forem retomadas, 
se é que se pode dizer que voltará ao normal. Comentou que já utiliza o Edmodo para atividades 
remotas, de maneira complementar, mas que o cenário atual é incerto, sendo válido pensar em 
como retornar o ensino de forma remota. Disse que alguns alunos já demonstraram interesse de 
voltar as aulas de alguma maneira e que a universidade terá que suprir as necessidades para isso, 
principalmente nas medidas a serem tomadas quanto aos alunos que não têm condições de 
acesso à internet. Por fim, disse que tudo se aprende se tiver algum esforço, então é necessário 
tentar alternativas, assim que o calendário for retomado. Buscar fazer algo e retomada do trabalho, 
na medida do possível, cada um dentro da sua possibilidade, aplicando práticas que viabilizem a 
retomada do calendário. Não é possível ficar parado, tem que ser tomadas alternativas e a 
universidade fará o suporte das necessidades. A professora Angela Welters disse ser favorável ao 
EaD.  3.9 Nesse caso, o presidente perguntou qual seria a proposta de encaminhamento?  Uma 
relativa a opção do Colegiado e outra apresentada pela professora Angela Welters? 3.10 Com a 
palavra, o professor Paulo Mello Garcias disse que já fez curso e aprendeu técnicas EaD, 
discorrendo sobre as várias formas de realizar atividades de maneira remota. Salientou que utiliza 
alguns sistemas, que apresentam bons resultados e que os alunos se sentem motivados. 
Mencionou as vídeo aulas que podem ser disponibilizadas aos alunos, atividades de leituras, 
questões, um conjunto de metodologias e técnicas que podem ser utilizadas. Ressaltou que é 
importante ofertar algumas alternativas para que algumas atividades complementares sejam 
adotas até que seja definido o retorno do calendário. Concordou com a argumentação do 
professor José Felipe Araújo de Almeida, sobre o cenário da universidade, onde poderão ser 
adotadas metodologias mistas presenciais e não presenciais, com instrumentos legais de 75 por 
cento de presenças para aulas presenciais ou atividades específicas. Também concordou em 
esperar o início das aulas, mas antes disso, ofertar alternativas remotas, sem ser EaD, nas 
atividades que poderão complementar o ensino presencial. 
3.11 A seguir, a professora Adriana Sbicca Fernandes disse ser simpática as palavras do professor 
Victor Manoel Pelaez Alvarez, concluindo que a normalidade não voltará em breve. Ela mantém 
contato com os orientandos, que sentem uma certa angústia com relação a falta de rotinas e 
atividades. Disse que temos que enfrentar os problemas e que concorda com o mapeamento da 
situação de alunos e professores. Argumentou que se deve fazer questionários para alunos e 
professores, para verificar as situações pois o mapeamento pode ser fundamental, para aquilo 
que será possível fazer. Serão válidas as experiências, sem cobranças para os alunos, para saber 
como lidarão com as ferramentas que teremos, ou não. Disse que o importante será manter a 
conexão com os alunos, criando possibilidades de discussões com eles, flexibilizando as novas 
regras, para não punir ou prejudicar alguns alunos que não terão condições de acompanhar as 
mudanças. Enfatizou que o problema dessa situação, é um desafio enorme e que precisa ser 



enfrentado, sendo que o retorno não deverá ser tão breve. Nos contatos com alguns alunos e 
orientandos, verifica a importância de manter contato para enfrentar o problema e ressaltou que é 
preciso verificar as condições de trabalho dos docentes, do acesso remoto por parte alunos, 
porque o mapeamento dessas condições é muito importante para retomar o calendário e 
oportunizar experiências para os alunos, evitando cobranças e sem avaliações, para que possam 
analisar se é útil a nova metodologia. Por fim, disse que pode ser que atividades e até disciplinas 
passem a ser à distância. 3.12 O professor Demian Castro complementou, dizendo que a situação 
é difícil para todos mas que há uma convergência de entendimentos, que o mapeamento é 
importante e que, se a Reitoria definir o retorno à distância, é preciso saber se todos os alunos 
tem condições de retomar as atividades nesse formato, se a universidade vai disponibilizar 
alternativas para os alunos que não tem as condições de acesso. 3.13 Em seguida, a professora 
Dayane Rocha de Pauli disse que também faz atividades remotas, que tem mantido contato com 
os alunos, enviando aulas gravadas, textos, mas sem cobrança, sem avaliação. Falou da 
importância de não aumentar a desigualdade social entre os alunos, já que metade desses vem 
de escolas públicas e podem não ter condições de acesso à internet. Ressaltou a preocupação 
quanto às condições socioeconômicas dos alunos, que a universidade poderia promover parcerias 
com provedores de internet para que alunos não sejam prejudicados. Concluiu a fala, dizendo que 
na volta do calendário acadêmico presencial, deve-se implementar as políticas EaD. 3.14 Nesse 
sentido, o discente Guilherme Rocha Silva informou que o maior problema na implantação do EaD, 
é a de que existem alunos com questões sociais e em vulnerabilidade, não possuindo acesso à 
essas políticas, inclusive alguns alunos residem fora de Curitiba, com dificuldades de receber 
auxílio da PRAE. Como a universidade tem caráter público, o CACE está propondo que o formato 
à distância não seja obrigatório para todos os alunos, para não prejudicar os aqueles que não têm 
condições. Informou ainda, que a PRAE está auxiliando alunos com um valor emergencial. 3.15 
Logo após, o professor Junior Ruiz Garcia falou da preocupação com os estudantes que não 
possuem condições de acesso remoto, embora já trabalhe com as tecnologias em suas aulas. 
Ressaltou que qualquer atividade à distância deve levar em conta os alunos que não possuem 
condições de acesso. Disse que manteve os eventos de extensão, alterando para o formato online 
e conseguiu disponibilizar o acesso, porém houve baixa adesão apesar da ampla divulgação, 
sendo que até o momento ninguém participou da atividade. Conjecturou que se retornar com as 
atividades remotas, se haverá retorno por parte dos alunos. Disse ainda, que está ciente de algo 
tem que ser feito, porém, planejar o que e como deve ser feito, será fundamental para a 
viabilidade do aproveitamento e qualidade de ensino. 3.16 Complementando, o professor Demian 
Castro disse que é necessário saber quantos alunos têm computador e quantos têm internet, para 
então tomar decisões. 3.17 Em resposta, o discente Guilherme Rocha Silva falou que a PRAE 
está realizando uma pesquisa, mas o objetivo principal é poder viabilizar os computadores aos 
alunos que não possuem. 3.18 Após, o professor Luis Cláudio Krajevski falou que o corpo docente 
tem maiores condições de retomar as atividades de forma remota, mas quanto aos discentes, 
pode ter muitos que não tenham condições de acesso. Falou também de como serão feitos os 
registros de presença, os métodos de avaliação, da importância da segurança no ensino à 
distância, da privacidade com substituição das aulas presenciais pelas aulas à distância. 
Ressaltou que essas questões precisam ser levantadas pela UFPR para que então os docentes 
possam decidir a melhor forma de retomar as atividades. Falou ainda da possibilidade de os 
alunos poderem optar por retomar as atividades ou não, sendo que no caso de alunos que não 
possuem condições, que eles possam solicitar o cancelamento de disciplinas. Também disse que 
é preciso saber quantos alunos estão dispostos a retomar as atividades no formato à distância. 
3.19 Na sequência, o presidente esclareceu que a votação de um posicionamento que terá que 
acontecer nesta data. Falou sobre a volta presencial do calendário, condicionada às melhorias das 
condições sanitárias e readaptação do calendário, conforme apresentado pelo Colegiado, onde 
terão implicações mais severas, assim como na retomada no formato à distância. 3.20 Logo 
depois, o professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt disse haver dificuldades em colocar 
encaminhamentos, devido a situação da pandemia neste momento. É favorável ao mapeamento 
das necessidades de ofertas e demandas dos alunos e professores, porém, pede para avaliar o 
aproveitamento de retorno dos alunos numa opção de ensino EaD, bem como buscar a 
regulamentação sobre a implementação de um plano de qualidade para o ensino EaD. Disse 
ainda, que a universidade não tem um planejamento para essa situação, que não há nada 
formalizado, e que se preocupa com a qualidade do ensino no formato à distância sem a devida 



estrutura e treinamento. 3.21 A seguir, a professora Dayani Cris de Aquino informou sobre 
algumas questões administrativas, afirmando ainda ser possível efetuar o cancelamento ou 
trancamento de disciplinas. Sobre a flexibilização (200 dias), disse que a recuperação da carga 
horária poderá ser implementada com calendário de segunda a sábado, para os cursos de 15 
semanas, informando que a carga horária de 75 por cento é somente para cursos de medicina. 
Disse que o sistema SIE é muito ruim para subsidiar os dados dos alunos, para fazer o 
levantamento. Através do Fórum, foi observado que alguns alunos concentram a maior renda em 
cursos diferentes dos da Ciências Econômicas e que não tem acesso adequado aos tipos de 
tecnologia, devido à carência econômica. Considerou que os cursos EaD são mais adequados 
para alunos auto didatas, sendo que este é um momento extraordinário, então não precisamos ter 
urgência para recuperar o ano letivo e sim, tratar da segurança na saúde. Além disso, foi 
mencionado no fórum dos coordenadores que a maioria dos alunos não é favorável ao retorno no 
formato à distância. Ressaltou que a qualidade do aprendizado no ensino remoto depende muito 
mais dos alunos do que dos docentes, e que acredita que a maioria dos alunos não tem a 
capacidade autodidata. É inviável que cada um faça o que quer e que dependem de uma 
formalização do retorno de forma que alunos não sejam prejudicados. Finalizando, ela disse que 
sente que a Reitoria retornará o calendário de forma presencial, sem imposição de metodologia 
EaD para os professores. 3.22 Complementando, o professor Victor Manoel Pelaez Alvarez 
explicou sobre a diferença entre ensino remoto (transmissão remota é mais fácil, disponibilizando 
acesso de documentos para os alunos, através de plataformas via internet) e ensino EaD (exige 
legislação legal para mudança do regime presencial), também sobre a capacidade cognitiva que 
vem dos alunos e não da capacidade de ensino dos docentes. Apresentou a sugestão de 
encaminhamento, no sentido de que os docentes esperam o retorno presencial, porém, também 
estão dispostos a se capacitarem ao ensino EaD, desde que sejam implementados os fatores de 
infraestrutura, pois existe a preocupação de que nem todos os alunos têm acesso a um pacote de 
dados para o retorno no formato à distância, a não ser que a universidade ofereça a estrutura 
necessária. 3.23 A professora Angela Welters pediu a palavra para dizer que as considerações 
anteriores foram adequadas, e resumiu o assunto, informando que os docentes não querem que 
ocorram mudanças no curso presencial e que concordam com o retorno no curso presencial, após 
a data de 02 de maio de 2020. Como encaminhamento, propôs a questão de que “O corpo 
docente é favorável ao retorno das atividades docentes com o retorno do calendário na 
modalidade remota, desde que seja feito um levantamento com docentes e discentes sobre sua 
viabiliadade”. 3.24 Pedindo a palavra, o professor Fabiano Abranches da Silva Dalto disse que as 
propostas que estão sendo feitas, já demonstram que a modalidade remota já existe, inclusive 
pela fala do professor Junior Ruiz Garcia, ou seja, se os docentes se posicionam num ensino EaD, 
indicam que todos deverão fazer. Neste momento que não há condições mínimas, nas garantias 
de igualdade de infraestrutura e qualidade para o ensino à distância, somos contra a metodologia 
EaD. Contudo, quando forem implementadas essas condições, poderão ser implementadas e 
adaptadas as aulas EaD. 3.25 Nesse momento, o professor Junior Ruiz Garcia esclareceu que as 
aulas que ele ministra são presenciais, porém, ele faz uso de meios remotos para complementar 
suas aulas presenciais.3.26 Depois, a professora Adriana Sbicca Fernandes disse que temos que 
fazer algo, porque as outras universidades já estão fazendo. Não é a condição ideal, mas temos 
que mostrar para a sociedade que estamos fazendo ensino remoto. Sugeriu ainda para fazer um 
mapeamento entre os alunos e professores, propor atividades que podem ser desenvolvidas pelos 
professores, utilizar provas de aproveitamento no retorno do calendário e os professores poderão 
optar em dar aulas EaD, mas o aluno poderá trancar a qualquer momento, caso tenha algum 
problema. 3.27 A professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães sugeriu que os exercícios 
domiciliares deverão ser ferramentas somente para os docentes que não se sentirem aptos a 
retomar as atividades no formato EaD. 3.28 A professora Dayane Rocha de Pauli apresentou a 
sugestão de encaminhamento parecido com a do Departamento de Psicologia, ou seja, manter a 
volta presencial, sendo que os docentes ficarão abertos a fazer EaD, caso tenham as 
condicionalidades mencionadas por todos. 3.29 A  professora Angela Welters complementou que 
o importante é mostrar disponibilidade de fazer ensino remoto neste período, deixando claro que a 
universidade precisa disponibilizar as condições necessárias de estrutura e de acesso pelos 
alunos. Informou ainda, que considerando as demais opiniões, retirou a proposta de 100 por cento 
EaD. 3.30 Logo após, o professor Fabiano Abranches da Silva Dalto disse, a respeito da fala do 
professor Júnior Ruiz Garcia, que ele falou que faz uso da modalidade EaD, sendo possível 



utilizar hoje. Dessa forma, disse que parece que não estamos votando pela existência desta 
modalidade, pois ela já existe. A forma como está sendo apresentada a proposta é de tornar isso 
obrigatório aos professores. Acho um erro, visto as várias considerações já feitas pelos colegas. 
Neste momento sou contra, pois não tem nenhuma condição mínima de infraestrutura para que 
todos os docentes ofertem essa modalidade EaD. 3.31 O professor Júnior Ruiz Garcia reiterou 
que utiliza o formato EaD, mas não como carga horária do curso, apenas atividades 
complementares. 3.32 Em seguida, a servidora Mary Anne Muraski Nowak pediu a palavra para 
informar e sugerir os condicionantes, para viabilizar as aulas remotas, informando que a exemplo 
dos servidores, que recebem informações sobre cursos on-line da Escola Nacional de 
Administração Pública - ENAP ou Instituto Legislativo Brasileiro – ILB, através de e-mails 
institucionais da Progepe, poderia ser solicitada a implantação de uma plataforma de aplicativos 
gratuitos da UFPR, para implementação de Módulos Didáticos das disciplinas da graduação do 
departamento, com acesso remoto via celular e login com matrículas dos alunos, dando opção 
para provas e exames remotos, com no máximo duas tentativas de aprovação/nota. Esse 
procedimento facilitaria o controle de presenças e de notas dos alunos, registrados nos acessos 
do aplicativo. Esse sistema é comumente utilizado em várias instituições de ensino. 3.33 Em 
seguida o presidente agradeceu as considerações feitas pelos participantes e informou sobre a 
necessidade de se fazer o levantamento sobre as necessidades dos docentes e discentes, porém, 
não há uma segurança de que as condições sejam atendidas ou disponibilizadas. Disse também 
que todos terão que se adequar à modalidade a ser adotada, mas que deverá haver a 
flexibilização para quem não está apto. Logo após, recebeu os encaminhamentos para colocar em 
votação as seguintes proposições: a- Encaminhamento opção do Colegiado Aguardar para que as 
aulas sejam retomadas de forma presencial, assim que as condições sanitárias estejam 
adequadas, com readaptação do calendário. Resultado de votantes (Demian Castro, Fabiano 
Abranches Silva Dalto, Paulo de Andrade Jacinto, Dayani Cris de Aquino, Luis Claudio Krajevski, 
Denise Maria Maia) – 6 votos; b- Encaminhamento opção da Profª Angela: O corpo docente do 
curso de economia tem como preferência o ensino presencial com o retorno após as condições 
sanitárias, todavia, tendo em vista a duração desta excepcionalidade, são favoráveis ao retorno 
das atividades remotas, desde que seja feito um levantamento de viabilidade com docentes e 
discentes. Resultado de votantes (Adriana Sbicca Fernandes, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Paulo 
Mello Garcias, José Guilherme Silva Vieira, Junior Ruiz Garcia, Mauricio Vaz Lobo Bittencourt, 
Angela Welters, Kênia Barreiro de Souza, Terciane Sabadini Carvalho, Marcos Minoru Hasegawa, 
Vinícius de Almeida Vale, Guilherme Rocha Silva) – 13 votos; c- Encaminhamento opção do Prof. 
Fabiano: EAD? Não. Ensino remoto? Não. Podemos rever a posição quando e se as condições de 
qualidade mínimas de educação via EAD estiveram garantidas. Resultado de votantes (Armando 
Vaz Sampaio, José Felipe de Almeida, Huascar Fialho Pessali, Eduardo Angeli, Marcos Paulo 
Fuck, Wellington da Silva Pereira, Walter Tadahiro Shima) – 7 votos; d- Abstenções: Alexandre 
Alves Porsse, Ivan Colangelo Salomão, José Wladimir Freitas da Fonseca – 3 votos; e- Não 
votantes: Antonio Luiz Costa Gomes, Jaqueline de Oliveira Ferreira e Mary Anne Muraski Nowak – 
3. O resultado final da votação foi o seguinte: A opção “a” obteve 6 votos, a opção “b” obteve 13 
votos e a opção “c” obteve 7 votos, com 3 abstenções. O presidente homologou o resultado, 
informando que a opção vencedora foi a número 2, com treze votos, indicando que “O corpo 
docente do curso de economia tem como preferência o ensino presencial com o retorno após as 
condições sanitárias, todavia, tendo em vista a duração desta excepcionalidade, são favoráveis ao 
retorno das atividades remotas, desde que seja feito um levantamento de viabilidade com 
docentes e discentes”. 4 - Sobre a recolocação de assunto em pauta, referente a Proposta de 
Curso de Especialização intitulado “Análise de Conjuntura Econômica”, do professor Ivan 
Colangelo Salomão, o professor Wellington da Silva Pereira relatou o Parecer – Processo no 
SIGA/UFPR-SISPRO. Objeto: 1.Reapresentação de Proposta de Curso de Especialização 
intitulado “Análise de Conjuntura Econômica”.Histórico:1.Em agosto de 2019 foi aprovado pelo 
Departamento de Economia a proposta do  curso  de  especialização supracitada,  cujo  contrato 
possuía  o  seguinte registro no  SIGA/SISPRO:  ES-81/19.  Contudo, devido a dificuldades para 
abertura de turma no início de 2020, o curso não foi iniciado. 2.A   proposta   atual   apresenta 
pequenas alterações, as   quais   serão mencionadas   a   seguir, e   pretende iniciar   uma   turma   
do   curso   de especialização a partir de agosto de 2020.  O número do contrato atual no 
SIGA/SISPRO é AET-11/2020. 3. O curso é proposto sob a coordenação do Prof.  Dr. IVAN 
COLANGELO SALOMÃO, com a participação de mais outros 11 docentes do Departamento de 



Economia: VINICIUS DE ALMEIDA VALE; MAURICIO VAZ LOBO BITTENCOURT; FERNANDO   
MOTTA   CORREIA; EDUARDO   ANGELI; CAROLINA BAGATTOLLI; KÊNIA BARREIRO DE 
SOUZA; TERCIANE SABADINI   CARVALHO; JOSÉ   GUILHERME   SILVA   VIEIRA; MARCO 
ANTONIO RIBAS CAVALIERI; DAYANI CRIS DE AQUINO e ADALTO ACIR ALTHAUS JUNIOR. O 
prof.  Adalto  foi  incorporado  na  proposta  atual. Adicionalmente, consta a participação do Prof. 
Dr. MARCOS WAGNER DA FONSECA que é lotado no Departamento de Administração.4.O curso 
proposto visa contribuir para a formação continuada de profissionais de  mercado  e  do  setor  
público apresentando ferramentas  para  análise  de conjuntura e construção de cenários 
prospectivos.5.O período de realização do curso proposto será de 08/08/2020 a 31/07/2022 (24 
meses).O curso será todo presencial e ocorrerá nas dependências do Departamento  de  
Economia,  no Setor  de  Ciências  Sociais  Aplicadas  da UFPR.6.A proposta indica que serão 
disponibilizadas 45 vagas, sendo que 5 destas vagas serão destinadas para alunos bolsistas. 
Assim, a estimativa é de 40 estudantes pagantes e 5 isentos. Serão cobradas 24 mensalidades no 
valor de R$ 390,00(a proposta anterior previa 18 mensalidades no valor de R$ 490,00). A receita 
total estimada para a proposta atual é de R$374.400,00(na proposta anterior era de 
R$ 352.800,00). Além da remuneração dos docentes e da coordenação, as despesas estão 
distribuídas entre diversos outros itens, tais como: diárias no país e no Exterior; Serviços Técnicos 
Profissionais; Festividades     e     Homenagens; Serviços     de     Apoio 2Administrativo,  Técnico  
e  Operacional;  Pagamento  de  Taxas;  e,  Auxílio Financeiro a Estudantes.7.Cada  docente  
receberá  a  quantia  de R$  8.400,00  (na proposta  anterior  o valor era de R$ 7.500,00)por 
módulo de 28horas ministrado(equivalendo a cinco  dias  de  trabalho com  5,6 horas,  sempre  
aos  sábados  e  não  mais  às sextas-feiras e sábados). O coordenador receberá a quantia de 
R$ 22.826,93correspondente  a  104  horas  de  atividades  de  coordenação .Além  disso,  a 
proposta  indica que  10docentes  serão  selecionados  para  realizar  as orientações  das  
monografias,  num  total  de 28horas,com  remuneração adicional por orientação.8.Os  estudantes  
deverão  cursar  as  disciplinas:  Política  Macroeconômica Internacional;    Análise    de    
Cenários    Econômicos;    Desenvolvimento Econômico;    Comércio    Internacional    e    Política    
Comercial; Análise Macroeconômica; Economia   Brasileira;   Análise   de   Políticas   Públicas; 
Metodologia  de  Pesquisa;  Economia  Monetária  e  Mercado  Financeiro; Planejamento  do  
Setor  Público;  Microeconomia  e  Estruturas  de  Mercado; Análise   de   Dados   Econômicos e   
Análise   de   Investimento   (disciplina adicionada para ser ministrada pelo prof. Adalto). Além da 
realização de uma monografia   de   conclusão   de   curso. Ao total, cada   estudante   deverá 
integralizar 364 horas referentes às disciplinas a serem cursadas.  A carga horária estimada para 
realização dos trabalhos de conclusão de curso não foi informada. 9. A proposta indica o Prof. 
Wellington Pereira como Fiscal do Acordo (anteriormente seria o Prof.  Dr.  Adalto  Acir  Althaus  
Junior).O  fiscal  não recebe qualquer remuneração.Análise:1.O  curso  prevê  a  cobrança  de  
frequência  mínima  de  75%  por  disciplina  e obtenção de nota mínima 70 (setenta) em cada 
disciplina, inclusive no Trabalho de Conclusão do Curso, atendendo as exigências das resoluções 
da UFPR e do MEC que regem sobre o assunto.2.O limite de horas a serem dedicadas ao curso 
de especialização por parte de cada docente está registrado nos respectivos Planos Individuais de 
Trabalho e atende aos limites impostos pela regulamentação vigente (Art. 10 da Res. 41/17 
COPLAD que estabelece o limite de 416 horas anuais para trabalhos de caráter eventual e 
esporádico). 3.A constituição do corpo docente atende as prerrogativas das resoluções no que 
tange à titulação exigida e ao percentual mínimo de mestres e doutores. Ademais, também atende 
a exigência de que, no mínimo, 70% do corpo docente seja constituído por docentes da UFPR. 34. 
A proposta atende a necessidade de que os cursos de especialização devem ter,  no mínimo,  360 
horas  de  duração,  excluindo-se  as atividades  de preparo dos trabalhos de conclusão de 
curso.5.A  proposta  atende  a  exigência  de  que  10%  das  vagas  sejam  isentas  de cobranças 
e destinadas a bolsas.6.A  proposta  atende  a  exigência  de  que  a despesa  com  pessoal  não  
poderá ultrapassar a 60% (sessenta por cento) da receita total do curso. Parecer: Em função das 
informações supracitadas e à regularidade da proposta perante as Res. 42/03 COUN, Res. 48/04 
COUN, Res. 36/06 COUN e Res. 125/07COUN e às Resoluções do MEC no1 de 08/06/2007 e 
no1 de 06/04/2018, sou de parecer favorável. SMJ, este é o parecer. Wellington da Silva Pereira - 
Professor do Departamento de Economia da UFPR. 
Wellington: relatou sobre curso de especialização do professor Ivan: Reapresentação de Proposta 
de Curso de Especialização intitulado “Análise de Conjuntura Econômica”. Parecer favorável. 



A chefia colocou em votação. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião às 17:28 horas, da qual, para constar, eu, Jaqueline de Oliveira Ferreira, 
secretariei a reunião e lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelo Chefe do 
Departamento. Secretaria do Departamento de Economia do setor de Ciências Sociais Aplicadas 
da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, 03 de abril de 2020. 

Jaqueline de Oliveira Ferreira  
Secretária da reunião. 

 
 
 

Prof. José Guilherme Silva Vieira, 
 Chefe do Departamento de Economia. 

 
 




