
ATA DA 456ª 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 dezoito dias do mês de maio 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, Denise Maria Maia,  

Dayane Rocha de Pauli, Eduardo Angeli, Fernando Motta Correia, Huáscar Fialho Pessali, José 

Wladimir Freitas da Fonseca, Kênia Barreiro de Souza, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru 

Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Maurício Vaz Lobo Bittencourt, Paulo Mello Garcias, Raquel 

Rangel de Meireles Guimarães, Terciane Sabadini Carvalho, Vinicius de Almeida Vale, Walter 

Tadahiro Shima, Antonio Luiz Costa Gomes, Jaqueline de Oliveira Ferreira e Mary Anne Muraski 

Nowak, servidores da Secretaria do Departamento de Economia. O professor José Felipe Araújo 

de Almeida justificou a ausência devido à aula na pós-graduação. Os professores Flávio de 

Oliveira Gonçalves, Dayani Cris de Aquino, Demian Castro, Ivan Salomão, Junior Ruiz Garcia, 

Francisco Paulo Cipolla, Paulo de Andrade Jacinto, Victor Rodrigues de Oliveira, Wellington da 

Silva Pereira, Fabiano Silva Dalto, Victor Pelaez, Armando Vaz Sampaio, João Basílio Pereima 

Neto, Pulquério Figueiredo Bittencourt e 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 chefia 

informou que recebeu denúncias por parte dos alunos de que há professor dando aula, ressaltou 

que as atividades não podem ser caracterizadas como aula. Falou também que devido ao novo 

mandato, ainda está sem acesso ao sistema para homologar as férias. Solicitou que os 

professores que precisem solicitar ou alterar as informações relativas às férias para que enviem 

um e-mail ao Setor com cópia para o e-mail da chefia para que possa acompanhar as solicitações. 

1.2 A professora Kenia informou que na pós-graduação houve a aprovação da Minuta, na última 

segunda-feira, dia 11, retornaram com algumas disciplinas e também com seminários que ocorrem 

às terça-feira às 11 horas, pelo Teams. Todas as disciplinas estão sendo desenvolvidas em 

alguma plataforma e os docentes que tiverem interesse podem entrar em contato. 1.3 O professor 

José Wladimir falou sobre as progressões, que até o momento não há nenhuma informação sobre 

cancelamento de progressões, que estão ocorrendo normalmente. 1.4 O professor José 

Guilherme: a questão da progressão, o medo de que as progressões possam ser bloqueadas. 1.5 

O professor José Wladimir disse também que a grande preocupação é a de que por não estarem 

dando aulas, que não tem pontuação no campo 1 (orientações de monografias), o que já bloqueia 

a progressão. Que o retorno será em breve e que as progressões serão retomadas. Outra questão 

é que amanha haverá uma reunião da CPPD e que a princípio não haverá represamento das 

progressões, o que se percebe é que faltará dinheiro para os pagamentos futuros, por isso pode 

haver revisões nos salários. 1.6 O professor José Guilherme ressaltou que as monografias podem 

ser apresentadas, inclusive o professor Walter Shima fez e transcorreu tudo bem. 1.7 A professora 

Denise disse que não podem impedir de pedir a progressão, o que ocorre é que a questão de 

pedir isso na Justiça, e que não há previsão de tempo para receber. 1.8 O professor José 

Wladimir falou da diferença entre a Progressão e remuneração obtida da progressão. Ressaltou 

que, no final do ano quanto ao reajuste da categoria, provavelmente não haverá. São duas coisas 

distintas, promoção e progressão. 1.9 A professora Angela falou que a sua portaria referente à 

progressão andou rápido, só a questão do pagamento que não há previsão. 1.10 A professora 

Denise reiterou que a questão que mencionou é referente às progressões acumuladas. 2 - 

Apreciações das Atas 194 RE e 455 RO – A chefia colocou em apreciação as atas da 194ª 

Reunião Extraordinária e 455ª Reunião Ordinária Departamental. A plenária foi unânime pela 

aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – Relatório final do Evento de 

Extensão “The NeX's Day” da professora Kenia Barreiro de Souza (processo SEI nº 



23075.026033/2020-63) - Os Seminários NeX's são reuniões periódicas com o objetivo de discutir 

e promover temas de pesquisa relevantes em Economia e Complexidade. É uma oportunidade 

para professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação entrarem em contato com a 

fronteira da ciência econômica, discutir sua pesquisa, obter comentários com professores e 

colegas e expandir sua rede acadêmica. O primeiro encontro ocorreu em 19 de outubro de 2019, 

e após o 5º encontro, o grupo decidiu fazer o registro dos seminários como um evento de 

extensão da UFPR, a fim de ampliar sua divulgação e permitir a emissão de certificados. A 

formalização dos seminários foi datada para 01/06/2019, e a partir dessa data ocorreram outros 

três seminários, realizados nos dias 07/06/2019, 23/08/2019 e 18/10/2019. Os seminários tiveram 

a participação de professores da UFPR e da UFPG, além de alunos de graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado da UFPR. 3.2 – Aprovação dos indicados para composição de 

Banca Examinadora do Concurso Público para Professor 20 horas na área de 

conhecimento de Elaboração e Análise de Projetos (Processo SEI nº 23075.022530/2019-59): 

Membros Titulares: Antônio Barbosa Lemes Júnior – UTFPR, Rodrigo Alves Silva – UTFPR, 

Joelson Sampaio – FGV e Unifesp, Humberto Galluci Neto – Unifesp, Thiago Henrique Moreira 

Goes - UFPR Litoral, Membros Suplentes: Krongnon Wailaer de Souza Regueira – ANP e Estácio 

de Sá, Lucas Dezordi – UP, Denise Fukumi Tsunoda – UFPR/DECIGI, Anelise Krauspenhar Pinto 

Figari – UFPR/DECONT, Nayane Thais Krespi MUsial – UFPR/DECONT . A plenária foi unânime 

pela aprovação dos membros. 4 - Proposta de Projeto de Pesquisa 4.1 – Projeto do Prof. José 

Wladimir Freitas da Fonseca (Processo SEI: 23075.027604/2020-87): o professor Adalto Acir 

Althaus Junior relatou o Parecer – O projeto elaborado pelo professor José Wladimir Freitas da 

Fonseca, trata de seus interesses de pesquisa e é intitulado: "EXPERIÊNCIAS ADVERSAS NA 

INFÂNCIA E O COMPROMETIMENTO NA SAÚDE MENTAL: UM ESTUDO A PARTIR DA 

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO ACE (ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES) E ANÁLISE 

DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-ADRENAL" e tem como objetivo central “identificar as 

crianças abrigadas nos CENSE do Paraná e nas escolas públicas de Curitiba e Região 

Metropolitana que se encontram no grupo de risco de acordo com o questionário ACE e a análise 

do eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal". O projeto tem a seguinte estrutura: 1. Motivação, 2. 

Objetivos, 3. Metodologia, 4. Resultados esperados, 5. Cronograma e 6. Referências, cujo 

conteúdo cumpre o disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03 CPDCT/PRPPG/UFPR, 

atualizada em 22 de abril de 2019. Em resumo, o projeto busca entrevistar centenas crianças de 

12 a 15 anos de idade que se encontram abrigadas nos CENSE (Centros de Socieducação e 

Casas de Semiliberdade do Estado do Paraná) do Estado do Paraná e nas escolas públicas de 

Curitiba e Região Metropolitana, aplicando o questionário ACE e relacionando o score obtido com 

o nível de cortisol desses entrevistados, contribuição esta que dá originalidade ao projeto. Ainda, o 

autor pretende relacionar esses resultados com dados de criminalidade (violência) e renda em 

Curitiba e RMC. Destaco como elemento importante do projeto a perspectiva de que seus 

resultados permitam relacionar tais achados com situações de renda e moradia e assim contribuir 

com melhores políticas públicas na área de economia regional. II. PARECER: O projeto está bem 

instruído, amplia de forma original a literatura existente e apresenta todas os elementos 

obrigatórios da estrutura de um projeto de pesquisa constantes na instrução normativa nr. 03 

CPDCT/PRPPG/UFPR de 22 de abril de 2019. Diante das informações obtidas, meu parecer é 

favorável a aprovação do projeto de pesquisa do professor José Wladimir Freitas da Fonseca. A 

chefia colocou em votação. Aprovado por unanimidade. 4.2 – Projeto da Profa. Angela Welters 

(Processo 23075.028213/2020-80), a professora Dayane Rocha de Pauli relatou o Parecer – 

Trata-se de Projeto de Pesquisa “ECONOMIA E DEMOGRAFIA DO GÊNERO NO BRASIL E NA 

AMÉRICA LATINA” apresentado pela docente ANGELA WELTERS (coordenadora) do 

Departamento de Economia da UFPR; O Projeto tem como objetivo geral "estudar os impactos 

das mudanças demográficas observadas na América Latina e Brasil sobre o “Cuidado” ou 

“Trabalho Reprodutivo” e suas implicações na ampliação das desigualdades de gênero, com base 



nos trabalhos da Economia Feminista"; As fontes de informação serão: IPUMS - Integrated Public 

Use Microdata Series; CEPAL/ONU; PNADc do IBGE; A duração do projeto é de 5 anos, sendo 

finalizado em julho de 2023 (projeto já em andamento desde julho/2018); Além da professora 

coordenadora, o projeto lista duas docentes do Departamento de Economia como colaboradoras: 

Raquel Rangel de Meireles Guimarães e Denise Maria Maia; Ademais, está associado a 

pesquisas realizadas no Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica – 

NESDE, o qual é coordenado pela mesma docente. II. FUNDAMENTAÇÃO: O Projeto está 

estruturado conforme a Normativa 03 da PRPPG que dispõe sobre os critérios de registro de 

projetos na UFPR; O objeto do Projeto é de grande relevância no contexto socioeconômico da AL; 

A equipe está constituída por pesquisadoras altamente qualificadas para analisar o objeto da 

pesquisa. III. CONCLUSÃO: Considerando o acima exposto, recomendo a aprovação do Projeto 

apresentado por estar de acordo com as normativas da UFPR para registro de Projeto de 

Pesquisa e porque o Projeto envolve objeto de grande relevância para a produção de 

conhecimento que vise a redução das desigualdades de gênero no nosso continente. A chefia 

colocou em votação. Aprovado por unanimidade. 5 - Composição de banca de avaliação de 

Memorial para fins de Progressão para Professora Titular da professora Denise Maria Maia 

(Processo nº 23075.026674/2020-18). A chefia informou que se grata da Defesa de Memorial e 

que a banca designada é composta por Liana Carleial (UFPR, aposentada), Ramon Vicente 

Garcia-Fernandez (UFABC), César Ricardo Siqueira Bolaño (UFS), Doutor em Economia 

pela UNICAMP, Professor Titular Aécio Alves de Oliveira (UFC), Anadalvo Juazeiro dos Santos 

(UFPR, Departamento de Economia Rural e Extensão do Setor de Ciências Agrárias). Maria do 

Socorro Gondim Teixeira (UFC, aposentada), a confirmar; José Ricardo de Santana (UFS, 

atualmente Superintendente Executivo Seduc, Sergipe), a confirmar; Maria Cristina Cacciamali 

(FEA-USP), a confirmar. A chefia colocou em votação. Aprovado por unanimidade. 6 - Avaliação 

da 3ª etapa do estágio probatório do Prof. Adalto (Processo nº 23075.027043/2020-16). O 

professor José Wladimir relatou que se reuniram na semana passada e informou que o professor 

pontuou mais do que o necessário para aprovação, obtendo as seguintes pontuações: No Fator 1 

– PRODUTIVIDADE: 259,3 pontos; no fator 2 - CAPACIDADE DE INICIATIVA: 21 pontos; no fator 

3 – RESPONSABILIDADE: 21 pontos; no fator 4 – ASSIDUIDADE: 14 pontos; e no fator 5 – 

DISCIPLINA: 14 pontos. Disse ainda que o professor Adalto foi elogiado pela Coordenação. O 

professor José Guilherme disse que o professor Adalto contribuiu muito nas questões do 

Departamento, que tem papel de grande destaque e que foi um excelente professor nesse período 

de três anos. A professora Angela falou que o professor Adalto assumiu quando ela ainda era 

Chefe de Departamento, que ele sempre foi elogiado pelos alunos, que parabeniza o professor e 

que ele foi uma grade aquisição para o Departamento. A professora Denise complementou 

dizendo que o professor Adalto merece todos os elogios, que ele participa do CRAPUF e também 

da comissão da Unimed, que o professor deu contribuições muito valiosas. A chefia colocou em 

votação. Aprovado por unanimidade. 

7 - Informações sobre os PIT's (Processo nº 23075.012287/2020-02). A chefia informou sobre 

os PIT’s que ainda não foram inseridos ao processo, o do professor Vinicius Klein e o do professor 

Igor. Também disse que há alguns que foram incluídos no processo antigo e solicitou que façam a 

inclusão no processo correto, conforme já solicitado via e-mail pela Secretaria do Departamento. 

Outra informação a ser corrigida é a questão da carga horária, a qual não deve ser superior nem 

inferior às 40 horas semanais ou 20 horas semanais que constam no Contrato. Que isso pode 

gerar uma demanda legal e que a chefia pode vir a responder com o próprio patrimônio. Estão 

corretos os PIT’s dos professores Fabiano Abranches, Francisco Cipolla, José Guilherme, Luis 

Claudio, Marcos Paulo Fuck, Terciane Sabadini, Victor Pelaez, Walter Shima. A chefia colocou em 

votação para aprovar com sugestão de correções das horas. Aprovado por unanimidade. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14:53 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, 18 de maio de 2020. 

 
 

Jaqueline de Oliveira Ferreira, 

Secretária da reunião. 
 
 

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

 
 
 


