
ATA DA 460ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos quinze dias do mês de setembro 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, Carolina Bagattolli, Dayani Cris de Aquino,  

Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fernando Motta Correia, Huáscar Fialho Pessali, Ivan 

Colangelo Salomão, José Felipe Almeida, 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, Terciane Sabadini Carvalho,  Victor Rodrigues de 

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

Guilherme Rocha Silva, e Antonio Luiz Costa Gomes e Jaqueline de Oliveira Ferreira, servidores 

da Secretaria do Departamento de Economia. A professora Dayane Rocha de Pauli justificou a 

ausência devido a reunião da Proec. Professores em licença: Raquel Rangel de Meireles 

Guimarães. Servidor em férias: Mary Anne Muraski Novak. Não justificaram a ausência: Armando 

Vaz Sampaio, Demian Castro, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Flávio de Oliveira Gonçalves, 

Francisco Paulo Cipolla, João Basílio Pereima Neto, José Wladimir Freitas da Fonseca, Marco 

Antonio Ribas Cavalieri, Pulquério Figueiredo Bittencourt, Rodrigo Leite Kremer, Victor Manoel 

Pelaez Alvarez, Vinicius klein. O presidente deu início à reunião e seguiu pautando os itens 

conforme a convocação: 1 – Informes – 1.1 Professor Marcos Hasegawa falou sobre a aprovação 

do FDA. Disse que o Departamento de Economia, em conjunto com a Coordenação do Curso, 

teve a proposta do FDA aprovada e que vai ter dinheiro para comprar a bibliografia, dada a 

reforma curricular que está em curso. Disse que o dinheiro não vai ser suficiente para comprar 

toda a bibliografia que foi sugerida e que é bem provável que no próximo ano tenha que ser 

enviada uma nova proposta. Em seguida o chefe do departamento parabenizou o professor 

Marcos Hasegawa pela proposta do departamento, que foi feita em conjunto com a coordenação 

do curso que sugeriu todos os livros. Falou também que provavelmente na próxima reunião serão 

feitos informes a respeito dessa nova proposta curricular porque ela provavelmente vai trazer 

impactos na alocação de professores, por enquanto marginalmente e talvez mais no ano de 2022 

mas que junto com essa questão que está sendo feita com a coordenação de curso, o 

departamento está fazendo uma pesquisa junto aos professores afastados pelo diário oficial para 

saber se esses professores que estão afastados irão retornar pois pode ser que o departamento 

conte com mais uma ou duas pessoas no retorno ou não, o que pode ser grave pois também 

temos professores que vão se aposentar nesse período. 1.2 Na sequência o discente Guilherme, 

do Centro Acadêmico de Economia, falou sobre a semana acadêmica que ocorreu online, a 

primeira de todo o curso e também a primeira com recursos digitais, importante porque acredita 

que os próximos eventos, mesmo que presenciais vão utilizar bastante de alguns recursos digitais 

e que a experiência foi bastante produtiva. Agradeceu aos professores que apareceram, 

conferenciando e participando da audiência. Informou que no total foram 1.144 inscrições, as 

quais firam divididas por dia e que alguns alunos se inscreveram para os 5 dias (230 inscrições 

por dia). Disse também conseguiram atingir cerca de 28% do total de alunos e que por ser um 

número que parece baixo, não leva em consideração apenas os alunos matriculados no período 

especial, visto que os que não estão participando desse período podem não ter participado da 

semana acadêmica digital pelos mesmos motivos. 2 - Apreciação da Ata 459ª RO – A chefia 

colocou em apreciação a ata da 459ª Reunião Ordinária Departamental. A plenária foi unânime 

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

da Autorização para atividade esporádica remunerada da professora RAQUEL RANGEL DE 

MEIRELES GUIMARAES - Relatora professora Adriana Sbicca. (Processo nº 23075.043348/2020-



75).  A professora leu o seu relato: “Histórico:A professora Raquel Rangel de Meireles Guimarães 

solicitou, em 17 de agosto, autorização para realização de atividade esporádica para o Instituto de 

Aprendizagem da UNESCO (UIL). A atividade se refere à elaboração de um background paper 

sobre educação de cidadania e a questão dos migrantes e refugiados adultos. Análise: Foram 

anexados os seguintes documentos: Ofício n. 29/2020 encaminhado em 17 de agosto, ao 

Departamento de Economia solicitando a autorização para atividades esporádicas com 

remuneração; Carta convite do Instituto de Aprendizagem da UNESCO (UIL), de 17 de agosto de 

2020; Tradução da carta convite; Contrato para consultores individuais do Instituto de 

Aprendizagem da UNESCO (UIL) estabelecendo a contratação de um background paper de 6.000 

palavras a ser realizado em 2 etapas de atividades. A primeira envolve um rascunho a ser 

entregue em 15 de setembro de 2020. Na segunda etapa, o trabalho final deverá ser entregue em 

12 de outubro de 2020. Serão dois pagamentos de 1.400 EUR, que serão realizados após a 

entrega dos trabalhos de cada etapa mencionada; Email da professora Raquel Guimarães ao 

Departamento de Economia (17 de agosto) solicitando caráter de urgência para a apreciação do 

pedido e, se possível, aprovação ad referendum para que o início dos trabalhos; Autorização ad 

referendum n. 24/2020, concedida pelo Chefe de Departamento, em 17 de agosto; Informação n. 

73/2020 endereçada a essa relatora explicando como a realização do trabalho contratado será 

feita, mesmo com o afastamento do trabalho por razões médicas de 15 dias (a partir de 25 de 

agosto) e 30 dias (a partir de 3 de setembro). A professora esclarece que o primeiro produto (o 

rascunho do artigo) foi desenvolvido previamente ao primeiro afastamento. A segunda etapa será 

desenvolvida após o retorno ao trabalho; Atestado médico para afastamento de atividades laborais 

de 15 dias (a partir de 25 de agosto); Atestado médico para afastamento de atividades laborais de 

30 dias (a partir de 3 de setembro).  De acordo com a Resolução 41/89 CEP, a atividade em 

análise se caracteriza como esporádica e se adequa às atividades permitidas pela Resolução em 

seu Art. 4º., letra c), a saber. A Resolução 41/89- CEP no Art. 4º.(...) c) que são passíveis de 

remuneração, dentre outras atividades, participação, mediante convite em eventos e/ou em 

atividades técnicas relacionadas com área específica de especialidade do docente; d) consultoria. 

Todavia, de acordo com a referida Resolução faz-se necessária a apresentação dos seguintes 

documentos, que não constam do processo em tela: documento comprobatório de convênio entre 

as instituições (art. 2º. parágrafo único); Documento contendo a duração total da atividade em 

horas, o período compreendido adequado ao período de licença concedido, utilização ou não de 

equipamentos próprios e materiais da Universidade (art 3º. Parágrafo único). Considerando que o 

art 1º. da Resolução 41/89 CEP permite 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 e que foram trazidos ao processo 

documentos que evidenciam a ocorrência de licença médica e afastamento laboral durante o 

período de que trata o contrato da atividade esporádica, faz necessária ainda a apresentação 

complementar dos documentos abaixo: PIT compatível com as atividades esporádicas solicitadas, 

com o cumprimento de suas atribuições acadêmicas e contratuais e com a licença concedida 

conforme a perícia oficial; Cópia do email do encaminhamento dos atestados médicos 

digitalizados à Seção de avaliação e Perícia de Saúde – Progepe (art. 7º da Ordem de Serviço no. 

002/2020-PROGEPE de 17 de março de 2020). A Resolução 41/89 CEP prevê no art. 3º que 

“todas as atividades, objeto desta Resolução, exercidas pelos docentes, terão que ter prévia e 

necessária aprovação do plenário departamental, que caracterizará a eventualidade de cada caso 

individualmente”. Considerando a aprovação ad referendum concedida pelo Chefe de 

Departamento, meu parecer é favorável à autorização solicitada desde que sejam anexados os 

documentos listados acima. Salvo melhor juízo.” 

Na sequência o professor Fernando Motta Correia disse que ficou com algumas dúvidas. 

Perguntou sobre o motivo de ter sido aprovado com urgência, ainda mais que envolve recursos. 

Também perguntou se a professora Raquel havia sido alocada para alguma disciplina nesse 



período das atividades remotas e que também não entendeu a vinculação da apresentação dos 

atestados com as atividades esporádicas, e se há algum problema com as atividades didático-

pedagógicas com as atividades esporádicas. O professor José Guilherme disse que a professora 

solicitou urgência devido ao prazo para assinatura do contrato e que o pedido ocorreu logo depois 

da reunião departamental e que por isso fez a aprovação ad referendum. Na ocasião a professora 

ainda não estava afastada e estava com aulas programadas no período especial. Disse também 

que acompanhando as discussões depois da aprovação ad referendum recebeu informações da 

professora Dayane a respeito da disciplina. A professora Dayane Cris falou que a professora 

Raquel ofertou uma disciplina no ciclo 3, que se iniciou no dia 10/08, e que a professora Raquel 

apresentou um atestado de 15 dias e perguntou se era possível postergar a disciplina, e a 

coordenadora respondeu que sim e que bastava explicar para os alunos e desde que a disciplina 

fosse finalizada até o dia 07/11, final do período especial. Em seguida a professora Raquel 

apresentou novo atestado de 30 dias e perguntou novamente se era possível postergar, mas 

nesse caso a coordenadora respondeu que não seria mais possível, porque poderia trazer 

prejuízos para os alunos, e a oferta da disciplina foi cancelada. O professor Fernando questionou 

se algum aluno pode ter sido prejudicado pelo cancelamento dessa disciplina. A professora 

Dayane Cris disse que uma aluna formanda entrou em contato com a coordenação pois precisava 

dessa disciplina para se formar. Falou que provavelmente tenha o ciclo 4 ou a retomada do 

calendário em outubro e por isso pediu para a aluna esperar por essa definição. O professor 

Junior falou sobre a resolução 59/20, artigo 25, diz que não há impedimento para o cancelamento 

da disciplina. A professora Adriana Sbicca falou sobre a data da solicitação que ocorreu no dia 

17/08 e que o contrato assinado se iniciou também no dia 17/08, ou seja, o contrato se inicia no 

dia em que foi solicitado a aprovação ad referendum. O professor Fernando falou que é preciso ter 

uma certa preocupação com o efeito que isso está causando em relação ao comprometimento 

com as atividades didático-pedagógicas. Ressaltou que professor não deve realizar atividade 

esporádica estando de licença e que a atividade esporádica deve ser esporádica, a qual não deve 

se sobrepor às atividades básica didático-pedagógica do departamento. Disse ainda que, segundo 

a lei que a PROGEPE se baseia, o docente não deve realizar atividade esporádica estando de 

licença e se isso não poderia estar sobrecarregando a professora Raquel. Deixou claro que daqui 

para frente vai avaliar o comprometimento dessas atividades nas atividades do docente e que, 

com a reforma curricular, vão precisar de professor em sala de aula. Na sequência o professor 

José Guilherme disse que é favorável às atividades esporádicas por diversas razões pois 

estabelece contatos que são positivos institucionalmente e também abre oportunidades para que 

alunos tomem conhecimento a partir das pesquisas que fazem junto aos seus professores, com 

outras instituições e outras linhas de trabalho, inclusive internacionais. As instituições envolvidas 

extremamente sérias, a natureza do trabalho acadêmica, muito positiva para a carreira docente 

porque é uma pesquisa, uma publicação, paper, algo muito desejável para os programas de pós-

graduação, mas que independente disso e se fosse uma outra atividade junto à instituições, ao 

governo, a órgãos de planejamento. Quanto às preocupações falou que o quadro de professores 

de economia vai precisar ser cada vez mais utilizado daqui para frente, sobretudo por variáveis 

que já conhecemos e por outras que não conhecemos, e que vai ser necessário alocar mais horas 

de trabalho por professores, provavelmente em 2022, em função da alteração currículo e isso vai 

exigir redistribuição de carga horária. Ressaltou a preocupação com a questão de liberação para 

atividade esporádica com o compromisso das atividades da graduação e que essa situação que 

pode ser agradava caso as aposentadorias que vão ocorrer não recebam as reposições via 

concursos. Disse que o pedido precisava ser aprovado, mas que realmente questões como essa 

devem preencher todos os detalhes quando o assunto envolve remuneração. Disse ainda que o 

ad referendum pode ser derrubado pela plenária, mas que ele ainda acha que deve ser aprovado 

condicionado à entrega dos documentos citados pela professora Adriana no parecer. O professor 

Fernando falou que o chefe não deveria aprovar por ad referendum que envolve recursos, e que o 



chefe não deve se comprometer. A chefia colocou o relato em votação e a plenária foi unânime 

pela aprovação. 3.2 – Aprovação “Ad referendum” da Mudança do título do projeto de pesquisa da 

professora Raquel Guimarães, para "Os novos desafios da fragilidade pós-covid-19: uma 

avaliação da integração socioeconômica de imigrantes venezuelanos e paraguaios fronteiriços no 

Brasil usando uma abordagem de métodos mistos". (Processo nº 23075.004059/2020-51).  A 

chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 3.3 – Aprovação “Ad 

referendum” do Curso de Extensão Universitária coordenado pelo Professor VICTOR MANOEL 

PELAEZ ALVAREZ, denominado "Evolução do Emprego em Serviços de TI no Contexto da 

Pandemia", a ser realizado no dia 28/09/20, das 18h às 19h. (Processo 23075.031508/2020-33). A 

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

de Extensão "Introduction to Modern Data Mining with R" do professor MAURICIO VAZ 

LOBO BITTENCOURT - relator professor Victor Rodrigues. O professor leu o seu relato: “Nos 

dias 22/06/2020 a 03/07/2020 foi realizado o evento de extensão universitária intitulado 

“Introduction to Modern Data Mining with R” sob coordenação do Prof. Dr. Mauricio Vaz Lobo 

Bittencourt. O curso tem como objetivo principal apresentar para alunos de graduação e pós-

graduação da UFPR e UEM o software estatístico R e ensinar estratégias de limpeza, organização 

e análise de bases dados. Esse conhecimento e habilidades são úteis no desenvolvimento de 

pesquisas e na formação de profissionais na área de ciência de dados. O evento com carga 

horária total de 20 (oito) horas teve como público alvo acadêmicos (de graduação e de pós) do 

Núcleo de Economia Internacional e Desenvolvimento Econômico (NEIDE/UFPR), acadêmicos do 

Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Regional (GDR/UEM) e demais alunos interessados 

(comunidade, servidores e professores). O evento contou com 25 participantes, todas com direito 

a certificado. O evento ocorreu de forma ordenada e conforme o esperado. Por estar em 

conformidade com as normas vigentes, sou de parecer favorável ao evento de extensão 

universitária do Prof. Dr. Mauricio Vaz Lobo Bittencourt.”  A chefia colocou em votação e a plenária 

foi unânime pela aprovação. 5 - Relatório Final do Curso "Introdução ao R" do professor 

VINICIUS DE ALMEIDA VALE - relatora professora Denise. A professora leu o seu relato: “O 

Relatório Final do curso realizado em 12 horas, de 24/08/2020 a 26/08/2020, objetivou apresentar 

de forma remota os elementos básicos do software R e do RStudio, que incluiu a linguagem, as 

operações básicas, a criação de objetos, a importação e exportação de dados e a manipulação e 

visualização de dados na forma de gráficos e mapas. Atendeu ao público dos alunos, professores, 

servidores da UFPR e da comunidade. O acesso remoto foi via plataforma do Google Meet. O 

curso, articulado com o Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudo em Desenvolvimento Urbano e 

Regional (NEDUR) UFPR/Programa de Graduação em Desenvolvimento Econômico 

(PPGDE)/Departamento de Economia, apresenta modalidade de formação estudantil e de 

pesquisa com ferramenta computacional de apoio na aprendizagem e na atuação profissional. 

Contou com 48 inscritos e 33 aprovados que cumpriram com os requisitos exigidos. Conforme o 

presente Relatório Final e por sua formulação estar de acordo com as resoluções vigentes, além 

de sua relevância na formação de alunos e futuros profissionais, sou de parecer favorável à sua 

aprovação.”. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 6 - Pedido de 

autorização para realização de atividade esporádica remunerada do professor Alexandre 

Porsse (Processo nº 23075.048268/2020-14) – Relator Vinícius Vale. O professor leu o seu 

relato: “HISTÓRICO: O professor Dr. Alexandre Alves Porsse recebeu carta convite do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul para participar do Conselho Superior da AGERGS (Agência 

Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul); O 

convite prevê participação em duas reuniões ordinárias semanais por videoconferência no período 

vespertino com duração de aproximadamente 60 minutos cada (em média); período de mandato 

dos membros do Conselho Superior é de 4 anos, sendo vedado a recondução; O início das 

atividades depende de trâmites adicionais no âmbito dos poderes executivo e legislativo do 

Estado do Rio Grande do Sul; A participação como membro do Conselho não requer a 



desincompatibilização do seu cargo de Professor junto a Universidade Federal do Paraná (UFPR); 

O Professor declara para os devidos fins que as atividades serão desenvolvidas sem a utilização 

de equipamentos e materiais da Universidade e que seus encargos acadêmicos serão mantidos, 

tais como ensino na graduação e pós-graduação, orientações de monografias, dissertações e 

teses, pesquisas e outros correlatos. INSTRUMENTOS LEGAIS: A Lei Nº 12.863, de 24 de 

setembro de 2013 (que Altera a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal), art. 21, inciso XII permite a: 

“retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em 

assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente 

autorizada pela IFE de acordo com suas regras”; A Lei Nº 12.863, de 24 de setembro de 2013, no 

parágrafo 4o do artigo 21 define 8 horas semanais como limite caracterizador da atividade 

esporádica:“§ 4o As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, 

computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e 

dezesseis) horas anuais. (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)”; A Resolução 

34/12/CEPE/UFPR, que em seu Art. 6o, §2º estabelece que “No regime de Dedicação Exclusiva 

admitir-se-á:”, e) a colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua 

especialidade, desde que autorizada e atendidos os requisitos previstos por Resolução da UFPR 

que discipline a matéria.”; A Resolução No 41/89/CEPE/UFPR, art. 1o, reconhece que “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.”; A Resolução No 

41/89/CEPE/UFPR, art. 4o, reconhece que “São passíveis de remuneração, desde que 

esporádicas, as seguintes atividades: (...) g), outras, a critério do plenário departamental. (...)”. 

ANÁLISE DO MÉRITO: O pedido do referido professor informa, conforme relatado no histórico 

acima, o total de horas semanais dedicadas a esta atividade esporádica, certificando, portanto, 

que não excede as 8 h semanais, dadas no parágrafo 4o do artigo 21 da Lei Nº 12.863, de 24 de 

setembro de 2013; O professor declara que as atividades serão desenvolvidas sem a utilização de 

equipamentos e materiais da Universidade e que os demais encargos acadêmicos serão mantidos, 

tais como ensino na graduação e pós-graduação, orientações de monografias, dissertações e 

teses, pesquisas e outros correlatos; O processo está instruído com a seguinte documentação: 

Memorando do signatário do pedido declarando que a atividade tema desta autorização não 

comprometerá suas as atribuições acadêmicas e contratuais (2928109) Carta convite da do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul (2928258). Conclui-se, então, que a solicitação 

apresentada pelo docente atende aos requisitos legais a ela vinculados. Ressalta-se, ainda, o 

mérito do referido professor em receber carta convite para participação no Conselho Superior da 

AGERGS (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio 

Grande do Sul), demonstrando que o mesmo se estabelece como referência na sua respectiva 

área de pesquisa e atuação. PARECER: Sou de parecer favorável à aprovação da atividade 

esporádica remunerada constante da presente solicitação”. A chefia colocou em votação e a 

plenária foi unânime pela aprovação. 7 - Afastamento do país da professora Raquel - 

Processo 23075.048023/2020-89 - Relator professor Felipe. O professor leu o seu relato: “A Profa. 

Dra. Raquel Rangel de Meireles Guimarães apresentou um pedido de afastamento do país para 

participar do uma missão de trabalho no International Institute for Applied System Analysis, em 

Laxemburgo, Austria, de 08 de janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021. Nessa missão de trabalho, 

a Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles Guimarães participará de reuniões de trabalho e de um 

colóquio no International Institute for Applied System Analysis. Análise: No pedido consta: (1) o 

formulário de afastamento do país para estudos ou eventos devidamente preenchido, (2) a carta 

convite para a participação das atividades no International Institute for Applied System Analysis 

assinada pelo Prof. Dr. Wolfgang Lutz, diretor-fundador do instituto, (3) a tradução da carta convite, 

(4) uma carta do Prof. Dr. Ângelo Ricardo de Souza, Coordenador do Projeto Institucional Políticas 



Públicas e Mudanças Sociais, Capes-PrInt UFPR, informando que a Profa. Dra. Raquel Rangel de 

Meireles Guimarães foi contemplada recursos vinculados ao projeto para a realização da missão. 

O pedido da Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles Guimarães está de acordo com a 

RESOLUÇÃO No 66/98-CEPE, que estabelece as normas para o afastamento de docentes da 

UFPR, e com a PORTARIA Nº 15867/PROGEPE, de 10 de agosto de 2012, que normatiza os 

procedimentos para a solicitação de afastamento de docentes e técnicos administrativos, para 

dentro e fora do país. Salvo melhor juízo, o meu relato é favorável ao afastamento da Profa. Dra. 

Raquel Rangel de Meireles Guimarães.” O professor Fernando disse que, como a professora está 

de licença médica, acha melhor que o item deve ser retirado de pauta. O professor José Felipe 

falou que pode manter o seu relato e que acha melhor retirar o item de pauta e aguardar o retorno 

da professora. O professor José Guilherme disse que em período de afastamento ou licença não 

deve ser assinado nenhum documento no SEI e que o item deve ser retirado de pauta. O item foi 

retirado de pauta para posterior análise. 8 - Relatório Final do Curso "Ciclo de Cinema" da 

professora CAROLINA BAGATTOLLI- relatora professora Dayane Rocha. Relato lido pelo 

professor José Guilherme: “Trata-se de relatório final de curso de extensão intitulado “Ciclo de 

Cinema” coordenado pelas professoras Carolina Bagatolli e Raquel Guimarães. O curso ocorreu 

entre 23/08/2016 e 23/11/2016 tendo 60 participantes. Por conta de um erro de digitação à época, 

o curso acabou sendo registrado com final previsto para 2916, e por conta desse erro, o Sigeu 

não permitiu a realização do relatório. Em 2018, fui consultada como presidente do Conselho 

Setorial de Extensão para tentar encerrar o processo no Sigeu, mas não obtive sucesso por conta 

de limitações do sistema. Quando da migração para o Siga eis que o processo fica aberto para 

alteração agora, em 2020, e consta "em execução" para a professora. Sugeri, portanto, que a 

coordenadora alterasse a data e encaminhasse o processo para ter seu relatório aprovado de 

forma retroativa apenas para fins de registro no sistema e liberação de um processo “em 

execução” que consta em seu perfil no SIGA. Portanto, meu parecer é pela aprovação.” A chefia 

colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 9 - Relatório de atividades do 

estágio de pesquisa no exterior júnior: CAPES-PRINT UFPR - Avaliação de políticas 

públicas: desafios metodológicos - professora Carolina Bagattolli (Processo 

23075.014892/2019-76) - Relator professor Fuck. O professor leu o seu relato: “A professora 

Carolina Bagattolli realizou estágio de pós-doutorado no Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa (ICS-UL). A atividade ocorreu no âmbito do Programa Institucional de 

Internacionalização (PrInt) da CAPES na Universidade Federal do Paraná (UFPR). O plano de 

trabalho desenvolvido estava relacionado ao subprojeto “Políticas Públicas e Mudanças Sociais” 

da Área Temática “Democracia, Cultura, Desenvolvimento”. A professora esteve afastada no 

período de 01 de agosto de 2019 a 30 de junho de 2020. Inicialmente o afastamento estava 

previsto até julho de 2020, mas houve solicitação, por parte da Professora, de antecipação da 

data final do afastamento em um mês.  Recebeu bolsa de estudos da CAPES, pela atividade de 

Professor Visitante Júnior no ICS-UL, no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. O 

plano de trabalho apresentado, documento número 1639493 deste processo, intitulado “Análise e 

Avaliação de Políticas Públicas”, teve por objetivo principal “verificar a literatura internacional 

sobre avaliação de políticas públicas, com especial destaque para os trabalhos sobre avaliação a 

partir do Enfoque de Análise de Políticas Públicas”. O Prof. Dr. João Ferrão aprovou o plano de 

trabalho e o cronograma de atividades, sendo o supervisor das atividades desenvolvidas pela 

Professora Carolina. Dois relatórios foram apresentados: o parcial, referente ao primeiro semestre 

do afastamento; e o final, que descreveu as principais atividades desenvolvidas durante o estágio 

no exterior e a avaliação da professora sobre a experiência no exterior. O relatório final seguiu o 

modelo de relatório técnico recomendado no subprojeto “Políticas Públicas e Mudanças Sociais”. 

Conforme consta no relatório final, a opção foi por priorizar a pesquisa documental dado o espaço 

privilegiado para tal atividade no ICS-UL. Foi realizado levantamento de todas as fontes de 

documentos orientadores sobre avaliação de políticas públicas elaborados pela Comissão 



Europeia. A forma como se deu a análise da documentação está descrita no relatório final. 

Segundo o relatório, foram analisados 22 documentos referentes às orientações para a avaliação 

da Política de Coesão da União Europeia durante 2000-2020. Ainda segundo o relatório, a análise 

documental gerou vasto e rico material, cuja análise completa demandará ainda alguns meses de 

trabalho, devendo gerar ao menos três artigos científicos a serem publicados em veículos de 

circulação internacional. O primeiro deles, em coautoria com o supervisor, já está em fase de 

elaboração. O resumo do artigo foi apresentado no Quadro 2 do relatório final. No plano de 

trabalho estava prevista a elaboração de um manual didático sobre avaliação de políticas públicas. 

Com o avanço da pesquisa, porém, houve uma mudança na estratégia de publicação. Segundo o 

relatório final, “o plano de publicação de um manual didático acabou sendo substituído pelo da 

publicação de artigos científicos. Isto se deu por diversas razões, com destaque para a apreciação 

de que esta seria, afinal, a estratégia mais profícua para contribuir com o propósito de 

internacionalização da atividade acadêmica da UFPR – objetivo central do projeto CAPES-PRINT.” 

Outras atividades foram descritas, como a avaliação de um livro internacional; a participação em 

bancas de qualificação e de defesa em programa de pós-graduação no Brasil e em Portugal; 

participação em ciclo de conferências, entre outras atividades. Por fim, a professora destacou as 

condições de acolhimento e integração no ICS-UL. Avaliou positivamente a infraestrutura 

institucional e os impactos positivos da sociabilidade no âmbito do Instituto, com destaque para a 

integração com o Grupo de Pesquisa "Ambiente, Território e Sociedade". Isto posto, a conclusão 

do presente relato é de que o estágio de pós-doutorado realizado pela Professora Carolina 

Bagattolli foi importante para a sua pesquisa e para a estratégia de internacionalização da UFPR. 

Mesmo com os impactos da pandemia do novo coronavírus, que afetou praticamente a metade do 

período em que a professora esteve afastada, os resultados da pesquisa documental são 

animadores em relação à publicação de artigos relacionados à análise de políticas públicas. Salvo 

melhor juízo, é o relato”. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:51 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, 15 de setembro de 

2020. 

 
 
 
 
 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

Secretária da reunião. 
 
 
 
 
 

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

 
 


