
ATA DA 459ª 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 agosto 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, Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Dayane Rocha de Pauli, Demian Castro, 

Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fabiano Abranches da Silva Dalto,  Fernando Motta Correia, 

Flávio de Oliveira Gonçalves, Huáscar Fialho Pessali, Ivan Colangelo Salomão,  Junior Ruiz 

Garcia, Kênia Barreiro de Souza, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo 

Fuck, Paulo de Andrade Jacinto, Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Terciane Sabadini 

Carvalho, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Vinicius de Almeida Vale e Walter Tadahiro Shima, e 

Antonio Luiz Costa Gomes, Jaqueline de Oliveira Ferreira e Mary Anne Muraski Nowak, servidores 

da Secretaria do Departamento de Economia. A professora Dayani Cris de Aquino e o professor 

Wellington da Silva Pereira justificaram a ausência devido a consulta médica, os professores 

Alexandre Alves Porsse e Maurício Vaz Lobo Bittencourt justificaram a ausência devido a aula na 

pós graduação, e o professor Victor Rodrigues de Oliveira por ter havido problemas com energia 

elétrica em sua casa. Professores em férias: Carolina Bagattolli, João Basílio Pereima Neto, 

Marco Antonio Ribas Cavalieri. Não justificaram a ausência: Adriana Sbicca Fernandes, Francisco 

Paulo Cipolla, José Felipe Almeida, José Wladimir Freitas da Fonseca, Paulo Mello Garcias, 

Pulquério Figueiredo Bittencourt, Rodrigo Leite Kremer, Vinicius klein. O presidente deu início à 

reunião e cedeu espaço para as apresentações das chapas para as eleições para a Reitoria e 

Vice-reitoria da UFPR, sendo a chapa 2 composta pelo Professor Ricardo e pela Professora 

Graciela e a chapa 1 composta pelo Professor Horacio e pela Professora Ana Paula. Após as 

apresentações a chefia seguiu pautando os itens conforme a convocação: 1 – Informes – 1.1 O 

presidente informou sobre a criação de protocolos para o futuro, para facilitar o trabalho dos 

próximos professores a assumirem a chefia do Departamento. Falou que há um problema na 

comunicação vinda dos outros setores e pró-reitorias e que estamos no momento de muita 

tecnologia de informação. Disse que chegou um pedido para manifestação a respeito do PDP 

para o ano de 2021, programa para que os servidores se qualifiquem e programem, anualmente, 

as suas saídas e que houve apenas uma resposta por parte dos professores. Ressaltou que o 

texto básico encaminhado por outras unidades são, na maioria das vezes, muito secos e que as 

pessoas acabam não entendendo muito bem o que está sendo cobrado, mas que a partir de 

agora todas as programações de saídas para defesas de dissertações, teses, saídas do Brasil por 

exemplo precisam ser informadas e que, apesar de não obtido retorno, cadastrou no sistema 

todos os professores e os técnicos também. Falou ainda que, caso não façamos essas 

programações, isso pode ser utilizado como justificativa para não autorizar as saídas para o 

próximo ano, por isso ressaltou a importância da criação de uma comissão de consulta aos 

professores para gerar um arquivo com essas programações. 1.2 A seguir a professora Dayane 

Rocha avisou os professores que existe um edital em aberto de bolsas de extensão para os 

professores que já tem projetos ou programas e essa bolsa vai ficar vigente de setembro à 

dezembro desse ano, projetos de ações remotas e que mais informações podem ser encontradas 

no Edital 02/2020 na página da PROEC. 2 - Apreciação da Ata 458ª RO – A chefia colocou em 

apreciação a ata da 458ª Reunião Ordinária Departamental. A plenária foi unânime pela 

aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – Aprovação “Ad Referendum” da 

segunda turma do Curso de Extensão Universitária coordenado pelo Professor VICTOR MANOEL 

PELAEZ ALVAREZ, denominado "Fundamentos da Gestão da Inovação", a ser realizado no 

período de 17/08/20 a 14/09/2020, com um total de oito horas. (Processo nº 23075.031508/2020-

33).  3.2 – Aprovação “Ad referendum” do Curso de Extensão Universitária coordenado pelo 



Professor JOSÉ WLADIMIR FREITAS DA FONSECA, denominado "Análise Econômica e 

Financeira para Empresas em Recuperação Judicial", a ser realizado no período de 24/08/20 a 

30/09/2020, com um total de quarenta horas. (Processo nº 23075.031508/2020-33). 3.3 

Aprovação “Ad referendum” do Parecer dos Planos de Ensino Ciências Econômicas e da 

Programação dos Planos de Ensino Aprovados Ciclo 3 (23075.034622/2020-15). 3.4 Aprovação 

“Ad referendum” da ficha II da disciplina Tópicos Especiais em Economia III: Psicologia do 

consumidor, código SE 357, nº de vagas: 100, período de 10/08/20 a 21/09/20, conforme requer o 

art. 7º, inciso 3º da Res. 59/20 – professor JOSÉ WLADIMIR FREITAS DA FONSECA. 3.5 

Aprovação “Ad referendum” da ficha II da disciplina Econometria, código SE 308, nº de vagas: 100, 

período de 17/08/20 a 06/11/20, conforme requer o art. 7º, inciso 3º da Res. 59/20 - professor 

João Basílio Pereima Neto (Processo nº 23075.034622/2020-15). 3.6 Aprovação “Ad referendum” 

do Curso de Extensão Universitária coordenado pelo Professor VICTOR MANOEL PELAEZ 

ALVAREZ, denominado "O Pacto Ecológico Europeu: desafios e oportunidades para o Brasil", a 

ser realizado no período de 01/09/20 a 24/09/2020, com um total de oito horas (Processo nº 

23075.031508/2020-33). 3.7 Aprovação “Ad referendum” do Curso de Extensão Universitária 

coordenado pelo Professor Vinicius de Almeida Vale, denominado "Introdução ao R", a ser 

realizado no período de 24/08/2020 a 26/08/2020 (Processo nº 23075.031508/2020-33). 3.8 

Aprovação “Ad referendum” autorização para o professor ALEXANDRE ALVES PORSSE 

participar do Projeto "Saúde, Economia e Clima frente à COVID-19 no Brasil: impactos 

socioeconômicos e o papel da mitigação de emissões de GEE na recuperação econômica" que 

será executado pelo Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP - Departamento de 

Economia FEA-USP, a ser apoiado pela FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP 

(Processo nº 23075.032573/2020-86). 3.9 Aprovação “Ad Referendum” da alteração do PIT da 

professora Dayane Rocha que consta no processo nº 23075.006646/2018-60 (Processo nº 

23075.031508/2020-33). 3.10 Aprovação “Ad Referendum” da alteração do PIT do professor 

Shima que consta no processo nº 23075.041716/2020-41 (Processo nº 23075.031508/2020-33). A 

chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 4 - Relatório Final de 

Projeto de Extensão - Prof. Victor Pelaez (Relatora: Dayane Rocha). A professora leu o seu 

relato: “Trata-se de relatório final da atividade de extensão intitulada “Fundamentos de Gestão da 

Inovação” na modalidade curso. A mesma foi realizada entre 09/07/2020 e 04/08/2020 no formato 

remoto. É vinculada aos projetos de extensão “Inovação e Redes territoriais” e “Inovação e 

desenvolvimento territorial”. O curso alcançou a 16 pessoas, todas com direito a certificado. Como 

integrantes da equipe estão o Prof. Victor Pelaez e a Aluna de Mestrado Samanta Soares 

Machado. Por estar em conformidade com as normas vigentes, sou de parecer favorável à 

aprovação.”  A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 5 - Relatório 

Final de Pós-Doutorado - Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas - 

PDP - professora Raquel Guimarães (Processo nº 23075.038433/2020-11) - relatora professora 

Denise. A professora leu o seu relato: “O relatório apresentado trata das ações e realizações em 

importante estudo sobre populações no mundo desempenhado pela professora Dra. Raquel 

Guimarães em pós-doutorado sabático no Instituto Internacional de Análises de Sistemas 

Aplicadas (IIASA), Universidade de Viena na Áustria. As atividades desenvolvidas e atestadas 

pelo supervisor Dr. Wolfgang Lutz, Diretor do Programa de População Mundial do Instituto 

Internacional de Análise Aplicada de Sistemas, e de interesse do Banco Mundial, referem-se ao 

período de janeiro a junho de 2020, segundo e último semestre do afastamento. A programação 

das atividades foi alterada pela pandemia do COVID-19 e lockdown na cidade, com o 

cancelamento do curso de verão. O trabalho no âmbito da Demografia Mundial e na Demografia 

da Educação tem seu objeto na importância da qualidade da educação para as habilidades e 

competências adquiridas dos adultos. A proposta é inédita pois ainda não houve um conjunto de 

dados disponível sobre capital humano ajustado por competências para adultos em escala global. 

Apresenta minuciosamente referenciais teóricos de pesquisas realizadas no mundo e fontes 



globais atuais, bem como metodologia com premissas, cálculos e regressão de modelos com 

resultados e conclusões. Atualmente em revisão em um jornal internacional, o documento 

produzido neste projeto apresenta o primeiro conjunto de dados globais de uma nova medida 

resumida do capital humano adulto chamada Skills-Adjusted Average Years of Schooling (SAMYS).  

Esta nova medida combina, para o período de 1970-2015, o nível testado de habilidades com a 

quantidade de escolaridade medida pela média de anos passados na escola, por idade e sexo 

para 44 países. Vários recursos do SAMYS representam avanços no estado da arte da medição 

do capital humano. Portanto, recomendo uma apresentação mais detalhada para pesquisadores 

interessados no tema. Outros trabalhos estão em seguimento, como o artigo em elaboração sobre 

diferenciais de gênero para preparação de inundações, com estudo comparativo do Brasil 

(Governador Valadares) e Tailândia (Provincias). A oportunidade única e enriquecedora de 

participar com pesquisadores do Human Capital Lab no projeto “The Demography of Adult Skills”, 

além de estabelecer conexões internacionais importantes, certamente proporcionará impactos 

qualitativamente relevantes nas atividades da pesquisadora, da orientadora acadêmica e da 

professora da UFPR, com capacidade de projetar a Instituição na comunidade local e nacional, ao 

contribuir com a sociedade na solução de problemas afins. Parabenizo e saúdo a professora que 

muito bem nos representou pelo talento e competência no desempenho investigativo dos afazeres 

e eventos acadêmicos em renomada instituição. Meu parecer, portanto, é favorável à aprovação 

do projeto”. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 6 - Autorização 

para realizar atividade esporádica não remunerada - Profa. Raquel Guimarães (Processo nº 

23075.038741/2020-47) - relatora professora Angela. A professora leu o seu relato: “I. 

RELATÓRIO: Trata-se de pedido da professora Raquel Guimarães para permanecer como 

associada ao International Institute for Applied System Analysis na qualidade de pesquisadora 

visitante (guest researcher), sem remuneração. Esta atividade (sem ônus para o IIASA) se daria 

no período de 01/07/2020 a 30/06/2021, com dedicação de 5 horas semanais em pesquisa, 

seminários e outras colaborações. II. FUNDAMENTAÇÃO: Considerando o disposto no Artigo 1o. 

da Resolução 31/89 do CEPE "Aos professores da Universidade, em regime de DE, é permitida a 

colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de suas respectivas especialidades, 

desde que estas atividades não interfiram no cumprimento de suas atribuições acadêmicas e 

contratuais." III. CONCLUSÃO: Tendo em vista a relevância para as pesquisas da Professora 

Raquel Guimarães e para o Departamento de Economia e que o pedido encontra-se em 

conformidade com a legislação da UFPR. Sou de parecer favorável à participação da Professora 

Raquel como pesquisadora convidada do IIASA até 30/06/2021.” A chefia colocou em votação e a 

plenária foi unânime pela aprovação. 7 - Autorização para realizar atividade esporádica 

remunerada - Prof. Victor Manoel Pelaez Alvarez (Processo nº 23075.041306/2020-08) - relator 

professor Wellington. Relato lido pelo professor José Guilherme: “I. RELATÓRIO: Trata-se do 

pedido do professor Victor Manuel Pelaez Alvarez para realizar atividade esporádica remunerada, 

com bolsa no valor de R$1.900,00, entre 20/08/2020 e 19/09/2020 ao ASSESPRO-PR, para 

realização de pesquisa sobre a evolução do mercado de trabalho no Ramo de Serviços em TI, de 

acordo com a proposta de trabalho (em anexo neste processo e que já foi aprovada pela entidade 

contratante). O professor já atualizou seu PIT, e terá dedicação de 02 horas semanais em tais 

atividades, conforme Documento SEI 2853626, no Processo nº 23075.012287/2020-02. II. 

FUNDAMENTAÇÃO: Considerando o disposto no Artigo 1o. da Resolução 31/89 do CEPE "Aos 

professores da Universidade, em regime de DE, é permitida a colaboração esporádica, 

remunerada ou não, em assuntos de suas respectivas especialidades, desde que estas atividades 

não interfiram no cumprimento de suas atribuições acadêmicas e contratuais." III. CONCLUSÃO: 

Tendo em vista que o pedido se encontra em conformidade com a legislação da UFPR. Sou de 

parecer favorável à solicitação do professor Victor Manuel Pelaez Alvarez.” A chefia colocou em 

votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 

  



Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:50 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 agosto de 

2020. 
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Prof. José Guilherme Silva Vieira, 
 Chefe do Departamento de Economia. 

 
 


