
ATA DA 457ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 
(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14:06 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, Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Carolina Bagattolli, 

Denise Maria Maia, Dayani Cris de Aquino, Dayane Rocha de Pauli, Demian Castro, Flávio de 

Oliveira Gonçalves, Eduardo Angeli, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Huáscar Fialho Pessali, 

Ivan Colangelo Salomão, José Felipe Araújo de Almeida, Junior Ruiz Garcia, Luis Cláudio 

Krajevski, Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade Jacinto, Paulo Mello Garcias, Victor Rodrigues 

de Oliveira, Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro Shima, Wellington da Silva Pereira, o 

discente Guilherme Rocha Silva, representante do CACE, e Antonio Luiz Costa Gomes, Jaqueline 

de Oliveira Ferreira e Mary Anne Muraski Nowak, servidores da Secretaria do Departamento de 

Economia. A professora Kênia Barreiro de Souza justificou a ausência devido a sua participação 

no Seminário da CAPES destinado aos coordenadores de pós-graduação, o professor Maurício 

Vaz Lobo Bittencourt devido a aula das 14 às 16 horas na Pós, os professores Fernando Motta 

Correia e Marcos Minoru Hasegawa se atrasaram pois estavam participando da reunião do COUN. 

Os professores Alexandre Alves Porsse, Francisco Paulo Cipolla, João Basílio Pereima Neto, José 

Wladimir Freitas da Fonseca, Pulquério Figueiredo Bittencourt, Terciane Sabadini Carvalho, Victor 

Manoel Pelaez Alvarez não justificaram a ausência. O presidente deu início a reunião às 14:06 

horas, pautando os itens conforme a convocação: 
1 – Informes – 1.1 A professora Angela falou sobre o projeto que está sendo desenvolvido em 

conjunto com a Secretaria de Saúde do Paraná, professores da UFPR e externos também, estão 

subsidiando as medidas que o secretário de Saúde está tomando. Disse que publicam dados 

atualizados diariamente e semanalmente na página do NESDE (www.nesde.ufpr.br) e que para 

ajudar na questão da pandemia, vão ampliar microdados, com características da população e não 

somente com dados espaciais. 1.2 O presidente da reunião, informou sobre a Comissão do 

Planejamento Estratégico formada pelos professores Dayani Aquino, Marcos Hasegawa, José 

Felipe, Fabiano Abranches, Adalto e José Guilherme, salientando que já existia um embrião desse 

planejamento estratégico no passado, sendo que a Comissão utilizou o trabalho daquela época, 

para formalizar o novo Planejamento Estratégico. Explicou ainda, que o trabalho é necessário 

para elaborar o FDA, além de possibilitar uma constante atualização em seu conteúdo, pois o 

último FDA foi feito quando o professor José Guilherme era vice do professor Marcelo Curado, 

sendo relacionado com a questão do Enade e com a mudança da grade de cursos, pois nas fichas 

um e dois, existe um número mínimo de livros e o foco desse FDA vai ser para compra de livros. 

1.3 A seguir, o presidente informou sobre a formação da Comissão do Diagnóstico ENAD, 

composta pelos professores Victor Rodrigues, Maurício Bittencourt, Terciane Sabadini e Paulo 

Jacinto, elaborada para fazer um diagnóstico dos resultados dos microdados do Enade. 1.4 

Depois o presidente comentou sobre a Comissão Plano de Monitoria, formada pelas professoras 

Ângela e Dayane Rocha, que foi criada para analisar os critérios e planos departamentais, a fim 

de identificar necessidades, sendo importante inclusive, para quem quiser ser chefe de 

departamento. Além disso, fornece a maior possibilidade de conseguir aprovação nas monitorias, 

pois a ausência desse plano, dificulta as justificativas para aprovarem Monitorias para o 

departamento. Nesse momento, a professora Angela pediu a palavra para comunicar que o que o 

atual Edital de Monitoria está válido e que os pedidos terão que ser feitos via sistema SEI. 1.5 O 

aluno Guilherme pediu a inclusão de informes, pelo que foi atendido, colocando dois assuntos: 1º) 

Disse que o CEB e DCE se reuniram no dia 17 de junho, para discussão da nova minuta, onde o 

resultado foi de 37 votos favoráveis, 21 contrários e 2 abstenções, que demonstra que os alunos 

http://www.nesde.ufpr.br/


evoluíram no sentido de estarem dispostos a realizar atividades remotas, principalmente aqueles 

que encontram-se no quarto ano. Para maior entendimento, colocou à disposição o link 

https://www.caceufpr.com/post/nova-minuta-prop%C3%B5e-atividades-remotas-na-ufpr-onde-estamos 

contendo maiores informações. 2º) Informou que tem recebido muitos e-mails de alunos, 

principalmente dos estágios e do quarto ano, que estão prestes a se formarem, comunicando que 

estão dispostos a se mobilizarem, para participar de aulas remotas, a fim de concluírem sua 

graduação, não se prejudicando com faltas nos últimos semestres ou com redução nas horas 

formativas de estágio. Perguntou ainda, sobre a adesão dos alunos às atividades, se estão 

ocorrendo as assinaturas dos Requerimentos de Estágios. A professora Dayani Cris disse que é 

importante essa posição do DCE para que as atividades remotas sejam iniciadas e respondeu que 

todos procedimentos estão ocorrendo normalmente, sendo recebidos os documentos dos alunos 

via e-mail, com deferimento e assinatura da própria professora, nas adesões de estágios, mesmo 

não tendo carga horária mínima. 1.6 Informe da coordenação sobre período especial, onde a 

professora Dayani Cris falou que já enviou alguns e-mails sobre o período especial, sobre 

alterações nas datas. Ela está aguardando a aprovação do CEPE, que ocorrerá dia 19/06/20. 

Disse que alguns professores estão perguntando sobre o retorno para o mês de agosto, porém, 

conforme anúncio do MEC, existe a possibilidade de que as aulas presenciais fiquem suspensas 

até dezembro. O período especial vai ser bastante importante para o desenvolvimento das 

atividades remotas. Nesse primeiro momento a adesão por parte dos professores será voluntária. 

Disse que muitos alunos do quarto ano, estão solicitando que os professores ofertem disciplinas, 

para que possam se formar. Algumas disciplinas já estão confirmadas e tem o prazo de 8 

semanas para o período especial, para fazer a disciplina semestral com 60 horas. A professora 

Dayani Cris disse que precisa saber da intenção de todos os professores, se estão interessados 

em ofertar disciplinas nesse período especial, pois as disciplinas só podem iniciar em 13 de julho 

de 2020. A professora Dayani Cris comunicou que enviará na próxima segunda-feira, um informe 

via e-mail, contendo as novas orientações aprovadas para as aulas a serem ministradas 

remotamente, em Período Especial, com adesão voluntária dos docentes. Isso ocorre porque, 

provavelmente, o MEC prorrogue preventivamente a suspensão das atividades até final do ano, 

em virtude do risco de contaminação pelo COVID 19. Salientou que tem recebido vários e-mails 

de alunos do quarto ano, solicitando a oferta de disciplinas do último período, a fim de possibilitar 

a conclusão na graduação. Explicou ainda, que existem várias configurações de possibilidades, 

para aqueles docentes que optarem em ministrar aulas em períodos especiais, para que no prazo 

de oito semanas, possam cumprir as atividades semestrais de sessenta horas. Ainda, disse aos 

professores que estiverem interessados em se voluntariar, que poderão montar uma grade com no 

máximo 32 horas semanais, ou seja, em geral o aluno conseguirá fazer até 3 disciplinas de 60 

horas, podendo utilizar os dias de semana, incluindo o sábado. Finalizou, informando que os 

prazos do período especial foram prorrogados para 13 de julho (início) e 05 de setembro (final), 

com lançamento de notas previsto para 11 de setembro de 2020. Complementando a fala, o 

presidente apresentou algumas questões relativas à preocupação de como ficarão as progressões 

dos docentes, como ficará a carga horária, estimulando uma reflexão. Disse que terão variáveis a 

serem consideradas, na hora dos docentes voluntariarem-se nas disciplinas do período especial 

de aulas remotas, especialmente no que tange a contabilização de carga horária, indispensável à 

progressão.1.7 Professor José Felipe solicitou inclusão de pauta, colocando o assunto sobre a 

utilização do logo Depecon, nos documentos e e-mail do departamento. Após votação, o assunto 

foi aprovado de forma unânime para discussão como último item da pauta de reunião. 2 - 

Apreciação da Ata 456 RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 456ª Reunião Ordinária 

Departamental. A plenária foi unânime pela aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad 

Referendum” 3.1 – Aprovação do curso de extensão do professor Mauricio Vaz Lobo Bittencourt, 

intitulado "Introduction to Modern Data Mining with R", o qual estará coordenando, acontecendo 

em parceria com a UEM, a partir de 22/06, com carga horária de vinte horas. (Ad Referendum no 

https://www.caceufpr.com/post/nova-minuta-prop%C3%B5e-atividades-remotas-na-ufpr-onde-estamos


Processo nº 23075.031508/2020-33). 3.2 – Aprovação do Curso de Extensão Universitária 

coordenado pelo Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez, denominado "Fundamentos da Gestão 

da Inovação", a ser realizado no período de 09/07 a 04/08/2020, com um total de oito horas. A 

chefia colocou os “Ad Referendum” em votação e a plenária aprovou por unanimidade. 4 - 

Composição de banca de avaliação para fins de Progressão para Professor Titular do 

professor Walter Shima (Processo nº 23075.030001/2020-62). O relator professor Fabiano fez o 

seguinte relato: Trata-se de apreciação da adequação dos membros indicados para formar a 

Comissão Especial de avaliação da Progressão do Professor Walter Tadahiro Shima ao nível de 

Professor Titular; Conforme a Resolução no. 10/14 do CEPE, Artigo 12 §2o., a referida Comissão 

Especial deve ser "composta por: 4 (quatro) membros titulares professores da categoria Titular 

sendo no mínimo 3 (três) externos à UFPR e 1 (hum) professor suplente da categoria Titular"; 

Além disso, segundo o §4º do mesmo Artigo 12, "Todo membro da Comissão Especial deve ser 

professor doutor titular, ou equivalente de uma instituição de ensino da mesma área de 

conhecimento do candidato e excepcionalmente, na falta deste, de área afim"; Todos os membros 

indicados para composição da Comissão Especial em apreciação se adequam aos requisitos 

acima estabelecidos pelo §4º do Artigo 12 da Resolução no. 10/14, conforme declarado em seus 

curriculos Lattes. Todos os indicados, ademais, tem histórico de docência em Universidades 

Públicas Federais das mais variádas regiões do país. Os membros indicados para a Comissão 

Especial apresentam, também, importantes contribuições na área de pesquisa e docência do 

Professor Shima, de forma que qualificam e honram a titulação a ser conferida. Sendo estas as 

considerações pertinentes, sou de parecer favorável à aprovação dos membros indicados para 

formarem a Comissão Especial de avaliação do pedido de progressão a Professor Titular do 

solicitante. A Comissão é composta pelos titulares Paulo Bastos Tigre (IE/UFRJ), Achyles Barcelos 

da Costa (UFRGS), César Ricardo Siqueira Bolaño (UFSE), Silvio Antônio Ferraz Cário 

(PPGECO/UFSC), Nilson Maciel de Paula (4P/UFPR), e os suplentes Maclovia Corrêa da Silva 

(PPGTE/UTFPR) e Dario Eduardo Amaral Dergint (PPGTE/UTFPR). A Comissão será presidida 

pelo professor Nilson Maciel de Paula. A chefia colocou em votação. Aprovado por unanimidade. 5 

– 5.1 - Avaliação da 1ª etapa do estágio probatório do Prof. Victor Rodrigues de Oliveira 

(Processo nº 23075.027275/2020-74). O relator professor Luis Claudio Krajevski disse que a 

Comissão de Avaliação composta pelos professores Luis Claudio Krajevski, Paulo de Andrade 

Jacinto e Luciana Klein, se reuniu no dia 09 de junho de 2020, às 11:00 horas, para fazer a 

avaliação do professor Victor Rodrigues de Oliveira, atribuindo ao docente, a nota máxima em 

todos os fatores, totalizando 100 pontos. O relator informou que a Comissão deferiu o resultado da 

avaliação, parabenizando o professor Victor Rodrigues pela pontuação. O presidente colocou o 

resultado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 5.2 - Avaliação da 2ª etapa do estágio 

probatório do Prof. Ivan Colangelo Salomao (Processo nº 23075.027225/2020-97). O relator 

professor Eduardo Angeli informou que a Comissão de Avaliação composta pelos professores 

Marcia Ramos May, Vinicius de Almeida Vale e Eduardo Angeli, se reuniu no dia 05 de junho de 

2020, às 09:30 horas, para fazer a avaliação do professor Ivan Colangelo Salomão, atribuindo ao 

docente a nota máxima em todos os fatores, totalizando 100 pontos. O Prof. Ivan teve excelente 

desempenho no que se refere ao atendimento à graduação. Sua capacidade de iniciativa pode ser 

avaliada pela política de inclusão adotada no programa de IC em que acolheu o número máximo 

de alunos. Além disso, o docente demonstrou responsabilidade também com suas atribuições no 

departamento e pós-graduação, sempre disponível para as demandas. O docente vem 

desempenhando também um excelente trabalho como Editor da Revista de Economia vinculada 

ao departamento. O relator informou que a Comissão deferiu o resultado da avaliação, 

parabenizando o professor Ivan Colangelo Salomão pela pontuação. O presidente colocou em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. 6 - Planejamento Estratégico – Relatora: Dayani 

Aquino. A professora falou que passou o trabalho via e-mail, para apreciação dos professores. 

Ela baseou-se num plano que já havia sido redigido, porém nunca havia sido aprovado. Informou 



que procedeu revisões e fez algumas alterações pontuais, com atualizações sobre o curso, 

possibilitando que os professores possam sugerir mudanças a qualquer momento. Disse que 

foram criadas quatro grandes áreas para Metas e Ações, sendo elas áreas de Ensino, Pesquisa e 

Extensão; de Infraestrutura; de Gestão e de Imagem e Publicidade. Salientou que além dessas, 

uma outra área ainda poderá ser incluída, que é a de Inovação. Declarou que seu parecer é o de 

aprovação do Planejamento Estratégico, sendo apoiada pela professora Angela, que disse que é 

muito importante aprovar esse Planejamento Estratégico e parabenizou o trabalho da comissão. O 

presidente José Guilherme, disse que o Planejamento Estratégico será publicado no site do 

Departamento, colocando em votação. Foi aprovado por unanimidade. 7 – Logo do 

Departamento. O professor José Felipe, pediu que fosse discutido o fato do Departamento de 

Economia estar utilizando o logotipo criado na época de 2007, em virtude da similaridade com o 

logotipo usado atualmente no PPGDE. Explicou que a utilização desse logotipo Depecon, causava 

desconforto pela similaridade e associação, de alguma forma, com o logotipo do PPGDE, sendo 

que o do PPGDE faz destaque, pelas letras “DE” que representam o Desenvolvimento 

Econômico”. Enfatizou que o problema é que pode gerar grande associação com o PPGDE, 

sendo que este não foi consultado. Disse ainda, que por respeito às outras pós graduações, pode 

afetar a identidade cultural e que não houve consulta pelo departamento, para utilizar um logotipo 

com similaridade visual, podendo causar problemas nas linhas de comunicação visual para 

facilitar a imagem do PPGDE. Salientou que deve haver maior compromisso entre os programas, 

minimamente equânimes. Solicitou consulta às Pós-graduações sobre questão da marca e 

identidade do departamento. Em seguida, o presidente explicou que o logotipo foi criado em 2007 

ou 2008 e já foi utilizado anteriormente pelo departamento, inclusive tendo carimbo com a 

respectiva marca. Atualmente, a chefia do departamento “ressuscitou” o logotipo, a fim de melhor 

identificar a marca criada pelo departamento no passado. Explicou ainda, que o logotipo está 

sendo utilizado em e-mails e no site, porém no passado, já foi utilizado em diversos documentos 

do departamento. Na opinião da professora Angela, esse logotipo dispensou dinheiro público, 

então na situação econômica da universidade, seria adequado utilizá-lo, a fim de não incorrer em 

novas despesas. Caso alguém se disponha a fazer um novo logotipo, ou arcar com os custos para 

solicitar uma nova marca, seria importante consultar os professores das pós-graduações para 

verificar se estariam dispostos a modificar suas identidades visuais de forma equânime, ou 

verificar se realmente há esse desconforto, por conta da similaridade dos logotipos. Com a palavra, 

o professor Vinicius Vale disse que já pensou em utilizar essa logo mas que não sabia se podia 

utilizar ou não, sendo que acha importante decidir essa questão visual. Em consulta ao professor 

Adalto, representando o Mestrado Profissional, ele disse que acha importante ter uma identidade 

e linha de comunicação única. Falou que da parte dele, não existe problemas com a similaridade 

entre as logos. O professor José Felipe sugeriu consultar as pós-graduações, sobre unir essas 

identidades visuais parecidas. O presidente colocou o assunto em votação, sendo aprovado pelos 

presentes, com exceção dos professores Fernando Motta, Marcos Minoru, que se abstiveram. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:37 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 junho de 2020. 
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