
ATA DA 462ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos dezenove dias do mês de novembro 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,  Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Carolina 

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

Eduardo Angeli, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Fernando Motta Correia, Flavio de Oliveira 

Goncalves, Ivan Colangelo Salomão, Junior Ruiz Garcia, Kênia Barreiro de Souza, Luis Cláudio 

Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade Jacinto, Paulo Mello 

Garcias, Terciane Sabadini Carvalho, Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro Shima, Wellington 

da Silva Pereira, os servidores da Secretaria do Departamento de Economia Antonio Luiz Costa 

Gomes e Jaqueline de Oliveira Ferreira. O professor Maurício Vaz Lobo Bittencourt justificou a 

ausência devido à aula, o Rodrigo Leite Kremer justificou a ausência devido motivos de saúde, a 

servidora da Secretaria do Departamento de Economia Mary Anne Muraski Nowak justificou a 

ausência devido exames e consulta médica. Docentes em férias: Marco Antonio Ribas Cavalieri. 

Não justificaram a ausência: Alexandre Alves Porsse, Francisco Paulo Cipolla, Huáscar Fialho 

Pessali, João Basílio Pereima Neto, José Felipe Almeida, José Wladimir Freitas da Fonseca,  

Pulquério Figueiredo Bittencourt, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Victor Rodrigues de Oliveira, 

Vinicius klein. O presidente deu início à reunião e seguiu pautando os itens conforme a 

convocação: 1 – Informes – O chefe disse que o Plano Departamental não vai ser votado e sim 

apresentado hoje, com a proposta de que seja votado na próxima departamental. Falou que estão 

chegando muitas resoluções, muitas informações novas, e que é preciso se planejar para o ano 

que vem. Na sequência parabenizou a professora Angela pelo seu aniversário. O professor 

também falou sobre as férias homologadas (60 parcelas de férias entre novembro/20 e março/21), 

com picos de 20 pessoas em dezembro e 26 pessoas em janeiro que estarão de férias e que, 

caso alguém queira solicitar férias, deve se atentar aos prazos para solicitação. Falou sobre o 

inventário que foi realizado, referente ao patrimônio em nome do chefe do departamento, os quais 

ainda não foram encontrados. Disse que entraram nos gabinetes, em grupo, por questão de 

segurança e que não foi tocado em absolutamente em nada, apenas para verificar as placas dos 

computadores e dos monitores e eventualmente impressoras, foi feita uma checagem e foi 

encontrado praticamente todos os itens, apenas está faltando 1 computador e 1 datashow, os 

quais devem estar em algum outro setor. Falou ainda da instalação da fechadura eletrônica da 

sala de arquivos e que os professores já podem ter acesso à sala com os códigos que foram 

enviados por e-mail, posteriormente pode ser cadastrada a biometria. O professor também falou 

do envio, por e-mail, da Resolução CEPE nº 69/2020 - Formulário SEI de Justificativa: formulário 

SEI de justificativa para a não oferta de disciplinas aos docentes que não atingirem 80 pontos 

mínimos no Campo I em atividades de ensino, que foi alvo de uma exposição do professor 

Wladimir sobre a questão das progressões em reunião anterior. Ressaltou que, como o 

departamento foi um dos que mais ofertou disciplinas, fica despreocupado com essa questão, pois 

acredita que não haverá professor que não vá cumprir os 80 pontos mínimos no Campo de 

atividades. É uma questão importante pois é a chefia do Departamento que atribui a carga horária 

dos docentes, então para o professor que não preencheu esses pontos, a justificativa é feita pelo 

professor dentro dos parâmetros da resolução e precisa ser aprovada pela chefia, segundo 

critérios. A professora Dayani falou que alguns professores estão com dúvida sobre a questão da 

oferta de apenas uma turma para a disciplina, e que, apesar de o Departamento ter ofertado 100% 

das disciplinas, mas como não havia uma Resolução da CPPD na época, a Coordenação não se 

atentou para o fato de ofertar duas turmas para cada disciplina, por isso tem dúvida de como isso 



será contabilizado na progressão. Disse que ela ofertou a disciplina para uma turma, dividiu com o 

professor Cipolla, uma disciplina de 120 horas e que atenderam todos os alunos de 2020, 

cumprindo assim a carga horária de 2020, mas no sistema consta apenas uma turma e por isso 

não vai atingir os 80 pontos. Perguntou se a chefia pode enviar uma declaração informando que o 

professor cumpriu a carga horária do ano. O chefe disse que pode ser que as disciplinas que 

foram abertas e que os professores deram aula nas duas semanas antes da suspensão, podem 

ter um crédito de horas, uma carga horária parcial. Disse que o professor Wladimir comentou que 

os professores que não atingiram a pontuação, o certo será trabalhar um semestre a mais dando 

aula para conseguir fazer a média aumentar, e que a Resolução se preocupa com quem não 

ofereceu disciplina e sem justificativa, sendo que essa Resolução é punitiva para quem não deu 

aulas no ensino remoto. A professora Dayani disse que a preocupação dela é com quem deu aula 

e a Coordenação abriu apenas uma turma e por isso o professor não vai ter os 40 pontos de 2020, 

nesse sentido pede uma carta do departamento para cada um dos docentes relatando que o 

docente cumpriu a carga horária, mas que se optou por abrir apenas uma turma porque o ensino é 

remoto e que a abertura de duas turmas só faz sentido presencialmente por causa da limitação do 

espeço físico. Em seguida o professor Junior informou que no segundo semestre ingressou no 

movimento Parent in Science, coordenado pela professora Fernanda do Instituto de Biociências 

da Universidade do Rio Grande do Sul, que é o único representante da UFPR nesse movimento. A 

alta administração da UFPR já foi comunicada, assim como os pró-reitores da PROGEPE, da 

PRPPG e da PROGRAD, porque o objetivo desse movimento é discutir dentro da universidade o 

desenvolvimento de ações e políticas voltadas tanto para docentes quanto discentes, tanto da 

graduação como da pós-graduação que sejam pais, e que vivenciam dificuldades em alguns 

momentos seja por falta de infraestrutura, falta de políticas, inclusive parte da não oferta de 

disciplinas ou da não participação em atividades remotas estão justamente relacionadas a 

situações de estarem com seus filhos em casa, em tempo integral, por isso o objetivo é colocar 

essas discussões dentro da UFPR e promover o desenvolvimento de ações institucionais. Disse 

ainda que mais adiante enviará um e-mail para os programas de pós-graduação, passando a 

informação de maneira oficial, e pede para a Coordenadores que repassem para os estudantes, 

para que possam iniciar essa discussão na UFPR. Na sequência a professora Angela falou sobre 

a Eleição para a nova Coordenação do Curso, informando que faz parte da Comissão, sendo 

presidente, e que as inscrições de chapa iniciaram hoje e se encerram na segunda-feira à tarde, 

que a comissão vai se reunir no final da tarde para fazer a homologação se houver inscritos. Disse 

ainda que a eleição vai acontecer nos dias 30/11 e 01/12, e que a ideia é divulgar que estamos em 

processo eleitoral e reforçar que precisamos de chapas inscritas para essa atividade que é super 

importante. O professor José Guilherme falou que, quando foram verificar os itens do patrimônio, 

os computadores da secretaria estavam queimados por não terem sido utilizados nesse período, 

por isso fez um alerta pois outros computadores podem estar com o mesmo problema. 2 - 

Apreciação da Ata 461ª RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 461ª Reunião Ordinária 

Departamental. A ata foi aprovado pela quase totalidade da plenária, com abstenções das 

professoras Carolina e Dayane Rocha que não estavam presentes na 461ª RO. 3 - Aprovações 

“Ad Referendum” 3.1 – Aprovação Ad Referendum nº 28 do Processo nº 23075.053212/2020-73 

-Interessado: Coordenação do Curso de Gestão da Informação - Aprovação “Ad referendum” da 

Ficha 2 da Disciplina SE069-Introdução à Economia - O Chefe do Departamento de Ciências 

Econômicas, no uso de suas atribuições, com base no disposto no Parágrafo 3º do Artigo 7º da 

Resolução 65/2020, aprova “Ad referendum” a Ficha 2 da Disciplina SE069-Introdução à 

Economia (Documento 3017628), que será ofertada no novo Período Especial. 3.2 – Aprovação 

Ad Referendum nº 30/2020/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.054930/2020-67 - 

Interessado: Coordenação do Curso de Nutrição, GILBERTO DA SILVEIRA BARROS NETO - o 

Chefe do Departamento de Ciências Econômicas, no uso de suas atribuições, aprova “Ad 

referendum” a disciplina SE075 – Introdução à Economia para o novo Período Especial, a ser 



ofertada pelo Departamento de Economia para o curso de Nutrição, a qual será ministrada pelo 

Professor Gilberto da Silveira Barros Neto, durante o período de 18/01/2021 a 04/03/2021, com 

carga horária semanal de 07:00 horas/aula nas três primeiras semanas e com 09:00 horas/aula, 

na última semana, sendo ministrada em 4 semanas (com intervalo de Carnaval), para atender a 

carga horária total de 30:00 horas/aula e com oferta de 50 vagas. 3.3 – Aprovação Ad Referendum 

nº 29/2020/UFPR/R/SA/DEPECON - Processo nº 23075.055525/2020-66 - Interessado: 

Coordenação do Curso de Ciências Sociais - Assunto: Aprovação “Ad referendum” da disciplina 

SE056 – História do Pensamento Econômico para Período Especial - o Chefe do Departamento 

de Ciências Econômicas, no uso de suas atribuições, aprova “Ad referendum” a disciplina SE056 

– História do Pensamento Econômico para o novo Período Especial, a ser ofertada pelo 

Departamento de Economia para o curso de Ciências Sociais, a qual será ministrada pelo 

Professor Marcos Paulo Fuck, durante o período de 03/11/2020 a 18/12/2020, com carga horária 

semanal de 10:30 horas/aula, sendo ministrada em 6 semanas para atender a carga horária total 

de 60:00 horas/aula, com oferecimento de 40 vagas. 3.4 - Aprovação Ad Referendum nº 

31/2020/UFPR/R/SA/DEPECON - Processo nº 23075.055574/2020-07 - Interessado: 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis - o Chefe do Departamento de Ciências 

Econômicas, no uso de suas atribuições, aprova “Ad referendum” a disciplina SE465 – Economia 

para o novo Período Especial, a ser ofertada pelo Departamento de Economia para o curso de 

Ciências Contábeis, a qual será ministrada pelo Professor Rodrigo Leite Kremer, durante o 

período de 03/11/2020 a 26/02/2021, com carga horária semanal de 12 horas/aula, sendo 

ministrada em 10 semanas, para atender a carga horária total de 120 horas/aula e com oferta de 

140 vagas. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 4 - Processo nº 

23075.030783/2020-30 - Comissão de Elaboração do Plano Departamental de Monitorias - 

Relatora professora Angela. A professora Angela falou que é presidente do Comitê Setorial de 

Monitorias e representante da Sociais Aplicadas no Comitê Geral e teve que lidar com a 

aprovação dos planos, e que fez um comentário nas última plenária presencial sobre as carências 

do nosso plano departamental de Monitorias, que nada mais é do que uma sinalização por parte 

da chefia sobre quais seriam as disciplinas prioritárias no caso de concessão de bolsas de 

Monitorias, que em geral os professores demandam as bolsas e criam seu plano de monitoria, 

mas que deve ser encabeçado dentro da nova estrutura do plano institucional de monitorias que 

também fosse encabeçado pelo departamento e que nesse sentido, como as bolsas geralmente 

são escassas, muitas vezes tem que se optar olhando pelas características dos planos individuais, 

mas como muitos deles são semelhantes e por isso a ideia do plano departamental é justamente 

fazer essa sinalização e por isso o professor José Guilherme pediu para que fosse feito esse 

plano. Foi solicitado à Coordenação a informação das disciplinas que têm maior índice de 

retenção no curso, pensando na estruturação do plano, já que ideia do monitor é uma espécie de 

estágio de docência, mas também uma ferramenta para auxiliar o professor na formação dos 

alunos, no contato com os alunos. O que se percebe é que as disciplinas de cunho teórico 

quantitativo, a maior parte delas têm índice de retenção maiores do que as demais, reprovações 

por nota, com conteúdo instrumental costumam ter maior reprovação. Considerando tanto o que 

está exposto no PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) da UFPR que visa aumentar o 

número de diplomações na graduação e reduzir os índices de retenção, quanto o plano político-

pedagógico e nas informações que a Coordenação passou, chegaram à conclusão que algumas 

disciplinas seriam preferenciais para concessão de bolsas, não quer dizer que as outras não 

possam ter monitores, mas nesta ordem Estatística Econômica e Introdução à Econometria; 

Econometria; Economia Matemática; Microeconomia; Análise Econômico-Financeira; Análise de 

Investimentos; Macroeconomia; Elaboração e Análise de Projetos; Economia Regional. Essas são 

as disciplinas que tiveram um percentual um pouco superior às demais disciplinas do curso em 

termos de reprovação. A sugestão foi de recomendar que os monitores, se não for possível para 

todas as disciplinas, sejam priorizados para as disciplinas listadas com maior índice de retenção e 



com conteúdo instrumental ao mesmo tempo. O chefe completou dizendo que foi a professora 

Angela descobriu que o departamento estava em dívida com esse plano, uma fragilidade que 

pode fazer com que o departamento fique sem as bolsas. Esse plano é anual e precisa ser votado 

com o plano departamental porque os professores oferecem disciplinas novas, disciplinas 

instrumentais vão aumentar, e que possam ter a necessidade de monitores. A ideia é que o 

professore que tenha interesse em monitorias, leia o processo e ajude a inscrever novas 

disciplinas dentro dos parâmetros. A professora Angela disse que já algum tempo não recebiam 

bolsas de monitorias dentro do Setor, proporcionalmente, que haviam muitos pedidos, mas poucas 

bolsas atendidas, e que a falta dessa peça era fundamental pois é um requisito a presença desse 

plano. A professora falou ainda que no próprio pedido no SIMONI o professor pode solicitar e 

justificar mais de um monitor devido a quantidade de alunos e índice de retenção, é uma maneira 

de justificar pedidos dentro do processo de solicitação de monitores. Ressaltou que é preciso 

construir os planos seguindo rigorosamente o Edital. Todos os pedidos que apareceram do Setor, 

apareceram cada um de um formato, sem seguir o edital, mas que existem critérios estabelecidos 

no Edital que os professores não se atentaram. Lembrou também que esse planejamento só serve 

para o modelo presencial, não sabe se vai ser exigido em 2021, mas que já é importante ter isso 

aprovado. O professor Fernando sugeriu a ampliação da lista dessas disciplinas e a professora 

Angela respondeu que as disciplinas mencionadas são as prioridades, considerando os critérios, 

mas que as outras disciplinas também podem solicitar monitores e pode ser que recebam as 

bolsas, não é uma limitação, mas sim uma sinalização das quais são mais importantes. A chefia 

colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 5 - Proposta de dupla diplomação 

unilateral com a Universidade de Audencia (França), curso Grande Ecole Programme, 

Master in Management – Relatora: Professora Dayani Aquino. A professora disse que é um 

processo em que uma aluna entrou em contato ao saber que poderia ter essa dupla diplomação. 

Há a possibilidade de Diplomação Unilateral, os alunos da UFPR que fizerem intercâmbio na 

Universidade da França e cumprirem os requisitos podem receber esse diploma. O processo foi 

iniciado pela Coordenação do curso de Engenharia Ambiental e a Coordenação do Curso de 

Economia entrou no processo, nessa extensão de convênio, por meio da anuência por parte da 

Coordenação, do Departamento e da Direção do Setor. A chefia colocou em votação e a plenária 

foi unânime pela aprovação. 6 - Apresentação do Plano Departamental 1º Semestre de 2021. 

O chefe disse que como não sabem se as aulas vão se iniciar em março de 2021, mas que o 

Departamento precisar dar encargos para os professores e que sem o plano departamental os 

professores ficam sem atribuição e que isso pode dar uma série de problemas. A apresentação é 

para que o plano possa ser votado em dezembro. A professora Dayani disse que a importância 

desse plano está mais relacionada com a implantação do currículo, o qual é válido para os alunos 

que ingressarem como vestibular em 2021. Pode acontecer, depois do término do segundo 

período especial, que em março haja uma consulta sobre o ensino remoto e o período especial, 

pode ser que o calendário de 2020, primeiro semestre, seja retomado, ou o calendário de 2020, 

segundo semestre, ou que decidam continuar o período especial. Tendo em vista que o 

departamento tem disciplinas anuais, o mais vantajoso é que a partir de abril continuasse o 

período especial até julho e a partir de julho retomasse o calendário de 2021, e que com mais um 

período especial conseguiria vencer o ano de 2020. Disse que esse plano só pode ser colocado 

em prática quando os ingressantes começarem e é um planejamento para os próximos quatro 

anos, por isso pediu para que os professores verifiquem a tabela com as disciplinas atribuídas 

para cada professor e, caso precisem, solicitem realocação ao chefe do departamento. Ressaltou 

que é uma mudança importante pois alguns professores vão mudar de disciplina e precisam se 

preparar. Falou também que o primeiro ano de implantação não é tão problemático, já vão deixar 

de ofertar as disciplinas anuais e, conforme a recomendação da PROGRAD, ao implantar o 

currículo já muda os códigos das disciplinas do curso inteiro, pois no sistema já vai ter a tabela de 

correspondência para equivalência. Disse que a ideia é apresentar o plano, falar que a 



implantação vai precisar da ajuda de cada um pois vão precisar de um esforço extra de alguns 

professores, e que, caso tenham dúvidas, os professores podem entrar em contato, e assim 

aprovar o plano, com as devidas correções que possam aparecer, na próxima reunião. 

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:30 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, 19 de novembro de 

2020. 

  

 

 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

  

Secretária da reunião. 
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Chefe do Departamento de Economia. 


