
ATA DA 458ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos treze dias do mês de julho 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 Adalto Acir 

Althaus Junior, Alexandre Alves Porsse, Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Dayani Cris de 

Aquino, Demian Castro, Eduardo Angeli, Flávio de Oliveira Gonçalves, Huáscar Fialho Pessali, 

José Wladimir Freitas da Fonseca, Junior Ruiz Garcia, Kênia Barreiro de Souza, Maurício Vaz 

Lobo Bittencourt, Terciane Sabadini Carvalho, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Vinicius de Almeida 

Vale, Wellington da Silva Pereira, e 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 a sua participação em uma banca de 

doutorado e o professor José Felipe Almeida justificou a ausência devido aula na pós-graduação. 

Professores em férias: Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Carolina Bagattolli, Dayane Rocha 

de Pauli, Demian Castro, Denise Maria Maia, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Francisco Paulo 

Cipolla, Huáscar Fialho Pessali, João Basílio Pereima Neto, José Felipe Almeida, Junior Ruiz 

Garcia, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Paulo Mello 

Garcias, Pulquério Figueiredo Bittencourt, Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Rodrigo Leite 

Kremer, Vinicius klein, Victor Manoel Pelaez Alvarez, e Walter Tadahiro Shima. Os professores 

Adriana Sbicca Fernandes, Ivan Colangelo Salomão, Paulo de Andrade Jacinto, Victor Rodrigues 

de Oliveira não justificaram a ausência. O presidente deu início à reunião pautando os itens 

conforme a convocação: 

1 – Informes – 1.1 O presidente informou sobre as bancas de defesa de monografia que estão 

ocorrendo durante o período especial, as quais podem ser defendidas a qualquer momento, e que 

foram realizadas remotamente nesse período as bancas dos professores Shima, Wellington e 

Dayane Rocha de Pauli (Processo nº 23075.028016/2020-61). 1.2 A seguir comentou que 

ocorreram as bancas de defesa para titular dos professores Shima e Denise. 1.3 Na sequência o 

presidente falou a respeito das férias, que o Departamento vai criar um controle para lembrar os 

professores sobre a necessidade de que se atentem aos prazos para solicitação de férias, 

ressaltou que por volta do dia 20 de cada mês é feita a folha de pagamento e que as antecipações 

na primeira parcela de férias devem ser solicitadas dois meses antes de gozá-las. 1.4 O professor 

Wladimir falou que faz parte de duas comissões da CPPD, uma das comissões trata das 

progressões horizontais (adjunto para adjunto ou associado para associado) e a outra é a 

Comissão especial que trata das progressões verticais (de assistente para adjunto ou de adjunto 

para associado ou de associado para titular). Na terça-feira houve uma reunião e como informe a 

preocupação da CPPD é o que fazer com as progressões que se aproximam, obviamente o 

docente não vai ter umas das pontuações necessária no campo 1 devido ao calendário estar 

suspenso e que nesse momento o docente deve aguardar porque a CPPD já solicitou ao CEPE 

um esclarecimento para que divulguem uma posição para que o professor não seja prejudicado, é  

uma resolução transitória que deve ser divulgada nos próximos dias. Para o professor que só falta 

essa pontuação a orientação é que faça a progressão e que submeta ao sistema, o que vai ser 

reprovado, mas que ficará no histórico sem prejuízo para a progressão. No segundo informe disse 

que no ano passado alguns docentes estavam usando uma brecha na legislação para pedir as 

progressões acumuladas e que sempre orientou os professores a não solicitarem essas 

progressões acumuladas para evitar problemas, que estão ocorrendo inclusive no nosso 

departamento. O professor ressaltou que o docente que faz essa solicitação deve ter um cuidado 

muito grande para cumprir os requisitos, bancas podem ser anuladas e os procedimentos terão de 

ser feitos novamente. Orienta para que os professores não façam as progressões acumuladas 



pois a PROGEPE, por meio do setor jurídico, está proibindo isso e além disso haverá ônus para o 

professor. No terceiro informe falou sobre a suspensão das progressões e seus efeitos financeiros 

pois o Ministério da Economia suspendeu o reajuste salarial do funcionalismo público. A SIPEC 

(Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal), vinculado ao Ministério da Economia, 

ao ver a progressão vinculada ao salário, entendeu que seria aumento de salário e barrou as 

progressões. Explicou que o professor que solicitou a progressão, mesmo cumprindo todos os 

requisitos, ainda assim não vai ter a Portaria e não receberá o valor referente à progressão, não 

vai ter efeito nenhum até que essa situação seja resolvida. Orienta para que os professores 

continuem solicitando as progressões e aguardem que a PROGEPE resolva a situação com a 

SIPEC, após isso as progressões deverão ser pagas retroativamente. 2 - Apreciação da Ata 457ª 

RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 457ª Reunião Ordinária Departamental. A plenária 

foi unânime pela aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – Aprovação “Ad 

referendum” do Parecer dos Planos de Ensino Ciências Econômicas e da Programação dos 

Planos de Ensino Aprovados Ciclo 1, encaminhados pela Professora Dayani Cris de Aquino, 

Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas, em atendimento da oferta de disciplinas a 

serem alocadas nos ciclos compatíveis com os prazos estabelecidos pela Res. 59/20 CEPE 

(Processo nº 23075.034622/2020-15). A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela 

aprovação. 3.2 – Aprovação “Ad referendum” do Parecer dos Planos de Ensino Ciências 

Econômicas e da Programação dos Planos de Ensino Aprovados Ciclo 2, encaminhados pelo 

Professor Wellington da Silva Pereira, Vice-Coordenador do Curso de Ciências Econômicas, em 

atendimento da oferta de disciplinas a serem alocadas nos ciclos compatíveis com os prazos 

estabelecidos pela Res. 59/20 CEPE (Processo nº 23075.034622/2020-15). A chefia colocou em 

votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 4 - “Reapresentação do Projeto Pedagógico 

do Curso de Ciências Econômicas (PPC) e seus Regulamentos: Programa de Orientação 

Acadêmica, Trabalho de Conclusão de Curso, Atividades Formativas, Estágio Não-

obrigatório e Atividades Curriculares de Extensão.” (Processo nº 23075.085870/2019-91) - A 

Profa. Dayani Cris falou do o processo de reforma que foi submetido para a PROGRAD para a 

PROEC para que fizessem a análise tanto do PCC quanto da curricularização da extensão. Os 

pareceres da PROGRAD foram meramente formais, solicitando apenas a correção de códigos de 

disciplinas e de carga horária. Disse também que aproveitaram para discutir a renovação do 

reconhecimento de curso e fizeram uma nova leitura do PPC, para arrumar o texto de acordo com 

o que os avaliadores procuram no PPC. Falou houve a inclusão do tema Meio Ambiente na 

ementa de Micro II e de Direitos Humanos na ementa de Direito e Economia. Quanto à 

curricularização da extensão, a professora disse que houve alterações de conteúdo a partir da 

aprovação no NDE, no Colegiado e no Departamento a curricularização seria feita a partir de três 

disciplinas, a primeira é Introdução à Extensão Universitária, de 30 horas e que vai ser no primeiro 

ano, a segunda é a inclusão de carga horária relativa à extensão nas disciplinas de Elaboração e 

Análise de Projetos 1 e 2, deixando claro que nessa disciplina a curricularização da extensão 

estava sendo realizada, e a terceira, para cumprir o restante das horas, que somam 210 horas, foi 

criada uma disciplina Experiências Extensionistas, que teria 210 horas mas a PROEC sugeriu que 

essa disciplina fosse dividida em duas, então foram criadas as disciplinas Experiências 

Extensionistas 1 e Experiências Extensionistas 2, que funcionarão da seguinte maneira: o 

professor vai ter a disciplina no sistema, o departamento atribui o encargo didático para o 

professor para que esse possa orientar um grupo de alunos. Na disciplina Experiências 

Extensionistas 1 a ideia é que funcione como a Monografia 1 e na segunda disciplina, experiência 

Extensionista 2, é para executar o plano propriamente dito, e o trabalho deve ser feito em grupo 

de alunos. A professora falou também da criação do regulamento de extensão que está como 

anexo do PPC. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 5 – 

Aprovação do FDA - O chefe falou do FDA, que já havia sido enviado por e-mail aos professores, 



trabalho que está sendo coordenado pelo professor Hasegawa. A chefia colocou em votação e a 

plenária foi unânime pela aprovação 

  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14:50 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, 13 de julho de 2020. 

 
 
 
 
 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

Secretária da reunião. 
 
 
 
 
 

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

 
 


