
ATA DA 461ª 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 outubro 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, Adriana Sbicca Fernandes, Alexandre Alves Porsse, Armando Vaz Sampaio, 

Dayane Rocha de Pauli, Demian Castro, Denise Maria Maia, Eduardo Angeli, Fabiano Abranches 

da Silva Dalto, Fernando Motta Correia, Huáscar Fialho Pessali, Ivan Colangelo Salomão, José 

Felipe Almeida, José Wladimir Freitas da Fonseca, 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 

Manoel Pelaez Alvarez, Victor Rodrigues de Oliveira, Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro 

Shima, Wellington da Silva Pereira, o discente Guilherme Rocha Silva, e Antonio Luiz Costa 

Gomes, Mary Anne Muraski Novak e Jaqueline de Oliveira Ferreira, servidores da Secretaria do 

Departamento de Economia. A professora Angela Welters justificou a ausência devido a atividade 

no curso do SIPAD, a professora Dayani Cris de Aquino devido justificou a ausência devido 

trabalho na coordenação, e a professora Carolina Bagattolli justificou a ausência devido a aula. 

Docentes em férias: Flávio de Oliveira Gonçalves. Não justificaram a ausência: Francisco Paulo 

Cipolla, João Basílio Pereima Neto, Marco Antonio Ribas Cavalieri, Pulquério Figueiredo 

Bittencourt, Rodrigo Leite Kremer, Vinicius klein. O presidente deu início à reunião e seguiu 

pautando os itens conforme a convocação: 1 – Informes – 1.1 Informações da CPPD – O 

professor José Wladimir falou que há três meses a CPPD começou a revisitar a nossa última 

resolução sobre alguns itens que já não existem mais, que não são contemplados na virada do 

século, e algumas incongruências como por exemplo os pesos da extensão, pesos de pesquisa, 

pesos de projeto de extensão, os quais foram mais valorados. Disse que deve sair uma nova 

resolução até o final de outubro e que esse trabalho foi feito nesses últimos três meses, presidido 

pela professora Mina, da CPPD, da Comissão Normal e da Comissão Especial também. Disse 

que o motivo desse informe é mais relacionado às progressões e aos pontos no processo dessa 

pandemia, em que começaram em meados de julho o trabalho à distância e como não havia uma 

ideia do que ia acontecer, ficou confuso porque o CEPE havia disciplinado que era livre arbítrio 

para o professor ofertar a disciplina à distância, porém o CEPE não observou que existe uma Lei 

de Diretrizes Básicas de Ensino, a qual pacifica as questões de carga horária, sendo que por lei 

tem que ser 8 horas semanais, e por isso surgiu o problema, pois o CEPE disse que o ensino era 

voluntário e não obrigatório, e muitos professores são deram aula nesse período. Falou também 

que há um mês a presidente da CPPD fez parte de uma comissão especial junto ao CEPE para 

disciplinar isso e que vai sair no final de outubro, junto com a nova resolução, um documento que 

já está na Procuradoria Federal para ser assinado. Disse que nesse documento diz que os 

professores que não deram aula no segundo semestre, no modo à distância, terão algumas 

responsabilidades e que, em alguns casos, o professor terá amparo para a sua justificativa nos 

casos de aulas em laboratório, de aulas em campo, e casos, que não aconteceu no nosso setor, 

em que o chefe de departamento limitou a carga horária dos professores. Falou também que os 

docentes que estão para progredir agora no dia 01/01/21 e não ofertaram disciplina no segundo 

semestre e não se enquadram nesses pontos de justificativa, têm duas saídas: ou prorroga, 

estende o prazo de interstício, sair do dia 01/01/21 para o dia 01/07 ou 01/08/21 para fechar a 

carga horária de 8 horas, ou, em alguns casos, para os professores que vão pegar em maio/21, 

talvez aumentar a sua carga horária no departamento ou no setor. Ressaltou que é um informe 

importante e que todos fiquem atentos porque, na hora de fazer a progressão, se a Procuradoria 

aprovar esse documento, vai estar desse jeito, ou o professor estende o prazo e não vai progredir 



ou vai precisar aumentar a sua carga horária. O documento já está pronto, não está em vigor 

ainda, em conversa com a professora Mina, ela afirmou que deve estar pronto até o final de 

outubro. A professora Denise falou que isso é uma complicação muito grande e que, se essa 

decisão vai valer retroativamente, isso é passível judicialização e que esses aspectos têm que ser 

verificados com cuidado para orientar também os professores como proceder caso eles se 

enquadrem nessa situação. O professor acrescentou que arguiu o professor Rui, da Ciências 

Jurídicas, um dos representantes da CPPD, na última reunião se o CEPE está subordinado à Lei 

e que a Lei De Diretrizes Básicas do Ensino está acima do CEPE, assim o CEPE cometeu um 

erro ao colocar que era de livre arbítrio dos professores, então os professores foram induzidos a 

erro. O professor Rui disse que mesmo esse documento sendo aprovado na Procuradoria, podem 

haver processos de judicialização porque estavam no período extraordinário, período de março à 

dezembro/20, à janeiro ou fevereiro/21, é um período de excepcionalidade. Acreditam que a 

Procuradoria não deve aprovar o texto como ele está, é um “achismo”, e que talvez a Procuradoria 

pode levar em conta a excepcionalidade do período, mas não se sabe. Pede que os colegas 

fiquem atentos já que a progressão é importante do ponto de vista da função enquanto 

professores e inclusive no bolso. 2 - Apreciação da Ata 460ª RO – A chefia colocou em 

apreciação a ata da 460ª Reunião Ordinária Departamental. A plenária foi unânime pela 

aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – Aprovação “Ad referendum nº 27” 

(Processo nº 23075.039191/2020-83) da composição da banca de defesa de memorial para 

professora Titular da professora Denise Maria Maia. Relatora professora Angela. O professor 

Junior leu o relato: PROCESSO: 23075.039191/2020-83; ASSUNTO: Progressão funcional para 

Classe E – Professor Titular – Professora Denise Maia. Histórico: Em 08/10/2020 no despacho 

231/2020 a professora Denise solicita à chefia de Departamento a aprovação da banca para 

defesa de memorial na sua progressão para professor titular. A banca foi aprovada ad referendum 

pelo Professor José Guilherme Vieira na mesma data com a seguinte composição: - Titulares: 

Professora Titular Liana Carleial (UFPR, aposentada), Professor Titular Ramon Vicente Garcia-

Fernandez (UFABC), Professor Titular César Ricardo Siqueira Bolaño (UFS, Doutor em Economia 

pela UNICAMP), Professor Titular Aécio Alves de Oliveira (UFC); sob a presidência da Professora 

Liana Carleial. - Suplentes: Professor Titular Anadalvo Juazeiro dos Santos (UFPR, Departamento 

de Economia Rural e Extensão do Setor de Ciências Agrárias), Professora Titular Maria do 

Socorro Gondim Teixeira (UFRN, aposentada); Professor Titular José Ricardo de Santana (UFS, 

atualmente Superintendente Executivo Seduc, Sergipe). Em 08/10 esta relatora recebeu e-mail do 

Departamento de Economia solicitando parecer sobre o tema. Em 09/10 a Portaria no. 46/2020 SA 

foi publicada e informa que a defesa ocorrerá no dia 13/10/2020 às 10h30. Parecer: Considerando 

o disposto na Resolução CEPE no. 10/14 no seu Artigo 12, inciso V, alínea 1 e 2, a banca 

apresentada e aprovada Ad Referendum pela Chefia do Departamento de Economia encontra-se 

dentro dos parâmetros estabelecidos. Tendo em vista que para a progressão para a Classe E – 

Professor Titular é necessário que seja constituída tal banca para avaliação do candidato 

conforme estabelecem os ditames das resoluções CEPE no. 10/14 e no. 05/16, sou de parecer 

favorável à homologação da decisão Ad Referendum da Chefia do Departamento de Economia. 

Salvo melhor juízo, este é o parecer. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela 

aprovação. 4 - Avaliação da 3ª Etapa de Estágio Probatório do Professor Vinicius Vale – 

Processo 23075.049435/2020-36 – Relatora: Professora Terciane Sabadini. A professora Terciane 

informou que na quarta-feira passada, dia 07/10, a banca, composta pelos professores Terciane 

Sabadini Carvalho, Carolina Bagattolli e Eduardo Alves Portela Santos, se reuniu para proceder a 

avaliação da 3ª Etapa de Estágio Probatório do Professor Vinicius Vale. Disse que o professor 

Vinicius obteve pontuação máxima em todos os requisitos. Nos fatores capacidade de iniciativa, 

responsabilidade, assiduidade e disciplina obteve o total de 100 pontos. Falou também que o 

professor foi muito elogiado pelo chefe do departamento, pela professora Kênia, coordenadora do 

PPGDE, e pela professora Dayani Cris, coordenadora da graduação de economia, e que tiveram 



um retorno muito positivo sobre a trajetória do professor e que ele cumpriu as horas da 

capacitação, mais de 140 haras. Por fim, parabenizou o professor Vinicius Vale, que realizou com 

muito mérito todas as suas atividades, aprovado com nota máxima. O professor José Guilherme 

falou também sobre a dedicação do professor Vinícius. A chefia colocou em votação e a plenária 

foi unânime pela aprovação. 5 - Afastamento do país da professora Raquel (Processo 

23075.050487/2020-55) - 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 constam: (1) o 

formulário de afastamento do país para evento devidamente preenchido. (2) a carta convite para a 

participação das atividades no International Institute for Applied System Analysis assinada pelo 

Prof. Dr. Wolfgang Lutz, diretorfundador 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-PrIntUFPR, informando que a Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles 

Guimarães foi contemplada recursos vinculados ao projeto para a realização da missão. (5) uma 

troca de e-mail entre a Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles Guimarães e Priscilla Dídimo 

(Unidade de NormatizaçãoPROGEPE) na qual a segunda afirma que as viagens internacionais de 

docentes estão suspensas devido ao estado de emergência de saúde pública, no entanto podem 

ser autorizadas pela reitoria mediante justificativa. (6) uma carta da Profa. Dra. Raquel Rangel de 

Meireles Guimarães ao chefe de departamento de economia destacando que (a) lecionará 

Economia e Demografia no Ciclo 4 de ensino remoto e que o afastamento em janeiro não irá 

interferir nas atividades da disciplina, (b) a Profa. Dra. Denise Maria Maia ficará responsável pelos 

demais encargos didáticos durante o afastamento, (c) o afastamento não ocorrerá em período de 

férias e (d) autorizado pela plenária e pelo setor, o pedido tramitará para o gabinete do Reitor para 

que a autorização do afastamento seja analisada. (7) uma carta da Gabriela Debas dos Santos 

Clerisi (PRPPG) destacando que Missões de Trabalho no âmbito do Capes-Print-UFPR já estão 

autorizadas pela Capes e para registro de viagem no SCDP é necessário: (a) Formulário SCDP de 

Afastamento do País, (b) Carta Convite, (c) Programação da Missão, (d) Plano de Aplicação da 

Missão de Trabalho assinado pelo Coordenador do Projeto, (e) Ofício de solicitação de 

autorização da viagem e (f) DOU do afastamento. (8) a programação da missão. (9) Plano de 

Aplicação da Missão de Trabalho assinado pelo Coordenador do Projeto. 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. Além disso, o 

pedido já se encontra de acordo para o registro de viagem no SCDP no âmbito do Capes-Print-

UFPR no que compete as ações da Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles Guimarães. Salvo 

melhor juízo, o meu relato é favorável ao afastamento da Profa. Dra. Raquel Rangel de Meireles 

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

Final - “Evolução do Emprego em Serviços de TI no Contexto da Pandemia” do professor 

Victor Manoel Pelaez Alvarez – relator professor Demian. O professor leu o seu relato: “Se refere 

a um evento de extensão que ocorreu no dia 17/08 e 14/09 do corrente ano, com o título 

“Evolução do Emprego em Serviços de TI no Contexto da Pandemia” entre julho de 2019 e 2020, 

no Paraná e no Brasil. O público alvo foram os estudantes, profissionais da área, teve em torno de 

doze participantes e o acesso remoto pelo Google Meet. O evento estava vinculado a dois 

projetos do professor Victor: Inovação e Redes Territoriais e Inovação e Desenvolvimento 

Territorial. Evento importante porque focaliza os impactos da pandemia, no setor específico. É de 

parecer favorável à aprovação do relatório final do evento de extensão. A chefia colocou em 



votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 7 - Relatório Final - “O Pacto Ecológico 

Europeu: desafios e oportunidades para o Brasil” do professor Victor Manoel Pelaez 

Alvarez – relator professor Fabiano. O professor leu o seu relato: “O curso foi realizado entre os 

dias 01/09 e 24/09, por meio da plataforma Zoom, vinculado a dois projetos do professor Victor: 

Inovação e Redes Territoriais e Inovação e Desenvolvimento Territorial. O público alvo foram 

alunos de graduação e profissionais internos e externos da UFPR, participaram 115 participantes 

com 100% de presença. É de parecer favorável à aprovação.” A chefia colocou em votação e a 

plenária foi unânime pela aprovação. 8 - Relatório Final - “Fundamentos de Gestão da 

Inovação (Turma 2)” do professor Victor Manoel Pelaez Alvarez – relator professor Fabiano. O 

professor leu o seu relato: “O curso ocorreu entre os dias 17/08 e 14/09 do corrente ano pela 

plataforma Google Meet, o público alvo forma alunos da graduação, profissionais internos e 

externos da UFPR, teve 83 participantes, com 100% de presença. É de parecer favorável à 

aprovação”. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 9 - Projeto de 

Pesquisa "As relações entre performance, risco e o problema de agência nos fundos de 

investimento" do professor Adalto (Processo nº 23075.054882/2020-15) - relator professor 

Wladimir. O professor José Guilherme leu o relato: “Análise de Projeto de Pesquisa do Professor 

Adalto Acir Althaus Junior para atuar em regime de dedicação exclusiva - O projeto de pesquisa 

intitulado: "AS RELAÇÕES ENTRE PERFORMANCE, RISCO E O PROBLEMA DE AGÊNCIA 

NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO" elaborado pelo professor Adalto Acir Althaus Junior tem 

como objetivo central "identificar os  determinantes das relações entre a performance e as 

variações de risco causadas pela gestão dos fundos de investimento, sua conexão com o conflito 

de agência entre os fundos e seus cotistas e entre os próprios cotistas e a influência de 

características peculiares das diferentes categorias de fundos de investimento nesse contexto". O 

projeto apresenta seu Título, Resumo e Palavras chaves e tem a seguinte estrutura: 1. Motivação; 

2. Objetivos; 3. Fundamentação Teórica; 4. Metodologia, Dados e Materiais; 5. Equipe; 6. 

Cronograma; 7. Infraestrutura disponível; 8. Produtos e Impactos Esperados e 9. Bibliografia 

utilizada, cujo conteúdo cumpre os itens conforme é orientado pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 

03 CPDCT/PRPPG/UFPR, atualizada em 23 de julho de 2020. Parecer: O projeto proposto está 

bem instruído e apresenta todos os itens obrigatórios de um projeto de pesquisa conforme exigido 

pela Resolução Nº 34/12 do CEPE e pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03. O projeto apresenta 

relevância teórica e empírica, ampliando de forma original a literatura existente, diante do qual sou 

de parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa do professor Adalto Acir Althaus Junior. 

SMJ este é o parecer”. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 

  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 14:55 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 outubro de 

2020. 

  

 

 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

  

Secretária da reunião. 

 

 

  

Prof. José Guilherme Silva Vieira, 

  



Chefe do Departamento de Economia. 


