
ATA DA 464ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Carolina Bagattolli, Dayane Rocha de 

Pauli, Dayani Cris de Aquino, Demian Castro,  Eduardo Angeli, Flavio de Oliveira Goncalves, Ivan 

Colangelo Salomão, Junior Ruiz Garcia, Kênia Barreiro de Souza, Lucas Casonato Jacinto, Luis 

Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, Marcos Paulo Fuck, Raquel Rangel de Meireles 

Guimarães, Terciane Sabadini Carvalho, Victor Manoel Pelaez Alvarez, Victor Rodrigues de 

Oliveira, Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro Shima, os servidores da Secretaria do 

Departamento de Economia Antonio Luiz Costa Gomes e Jaqueline de Oliveira Ferreira. Os 

professores Adriana Sbicca Fernandes, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Paulo de Andrade 

Jacinto justificaram a ausência. Docentes em férias: Vinicius klein, Wellington da Silva Pereira. 

Servidor em férias: Mary Anne Muraski Nowak. Não justificaram a ausência: Alexandre Alves 

Porsse, Fernando Motta Correia, Francisco Adilson Gabardo, Francisco Paulo Cipolla, Huáscar 

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

Marco Antonio Ribas Cavalieri, Maurício Vaz Lobo Bittencourt, Pulquério Figueiredo Bittencourt, 

Rodrigo Leite Kremer. O presidente deu início à reunião e seguiu pautando os itens conforme a 

convocação: 1 – Informes – O chefe informou sobre as solicitações de férias, que não conseguiu 

homologar ainda pois o sistema SIGEPE informa que não é possível autorizar devido ao 

fechamento da folha. Falou também da aposentadoria do professor Paulo Mello e que teremos 

duas vagas para preencher em breve, não estão disponíveis ainda mas faremos um levantamento 

e um acompanhamento com a Progepe para verificar quando as vagas estarão disponíveis para 

preenchimento. Disse que após o Edital de Redistribuição a situação do departamento está mais 

tranquila e que já é possível pensar em coisas mais livres, pós-graduação, concursos ou 

redistribuição novamente. Agradeceu o trabalho do professor Hasegawa, por ter atuado como vice 

chefe durante o período de férias do chefe. O professor Ivan fez um relato sobre a Revista de 

Economia (2019-2020), de editoria dos professores Ivan e Vinícius Vale. Agradeceu o apoio dos 

professores Fabiano e Raquel que estavam na editoria anteriormente e informou que conseguiram 

colocar a revista nos trilhos e hoje ela se encontra em uma situação bastante confortável, o que 

pode ser visto pelo número de submissões que estão recebendo, o que representa um 

reconhecimento da comunidade. Hoje tem 31 trabalhos em avaliação e 37 trabalhos aprovados, o 

que já garante as próximas 3 edições, aumentando de 6 para 10 artigos por edição, uma das 

condições impostas pelos principais indexadores, e que já tem 3 edições prontas para 2021 e 7 

artigos para a primeira edição do ano de 2022, situação relativamente confortável do ponto de 

vista do fluxo de artigos que querem receber. Terão dois artigos de dois ex-ministros da Fazenda 

na edição de fevereiro e março de 2021. Falou também que os representantes da nossa área na 

CAPES, comentaram que a próxima classificação das revistas atenderá a critérios mais objetivos 

e menos subjetivos para a avaliação, e que o critério balizador para se estabelecer os extratos aos 

quais cada uma das revistas vai ser alocado, vai ser o índice H5 do Google, Google Escola. 

Levando-se em consideração que a nossa revista é bastante antiga, tem-se a vantagem 

comparativa por conta dos artigos já publicados, e que, quando os artigos mais antigos forem 

digitalizados e incluídos no site, essa classificação pode melhorar. No índice H, desde 2016, a 

revista aparece no número 15, ou seja, 15 artigos que foram citados pelo menos 15 vezes. 

Ressaltou que é possível que a revista, na próxima classificação, esteja entre as principais 

revistas brasileiras de Economia. Disse que a próxima classificação deve sair após a coleta do 

SUCUPIRA, que deve ocorrer até o final do ano. Na sequência pediu aos colegas a celeridade e a 



agilidade, com as quais os artigos são avaliados, porque a tarefa de encontrar pareceristas é cada 

vez mais difícil e por isso solicita a contribuição de todos para que se disponham a dar um parecer 

para artigos, e assim a revista poderá voltar a figurar entre as principais revistas do Brasil. Falou 

que estão fazendo um trabalho de indexação dos principais indexadores base e portais. 

Agradeceu aos colegas que já vem colaborando e solicitou que outros também possam ajudar. O 

professor José Guilherme deu as boas-vindas ao professor Lucas, que assumiu no início do ano.  

2 - Apreciação da Ata 463ª RO – A chefia colocou em apreciação a ata da 463ª Reunião 

Ordinária Departamental. A plenária foi unânime pela aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad 

Referendum” 3.1 – Aprovação “Ad Referendum” Ad Referendum nº 

2/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 Relatório Anual - 

Economia, Universidade e Sociedade: uma oportunidade de aproximação via redes sociais, 

coordenado pelo professor Junior Ruiz Garcia, realizado no período de 01/11/2019 à 30/11/2020. 

3.2 – Aprovação “Ad Referendum” nº 3/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 

23075.031508/2020-33 - Relatório Anual - INOVAÇÃO E REDES TERRITORIAIS, coordenado 

pelo Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez, realizado no período de 01/09/2019 à 01/09/2020. 

3.3 – Aprovação “Ad Referendum” nº 4/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 

23075.031508/2020-33 - Relatório Anual - INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, 

coordenado pelo Professor Victor Manoel Pelaez Alvarez, realizado no período de 01/09/2019 à 

01/09/2020. 3.4 – Aprovação “Ad Referendum” nº 5/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 

23075.034622/2020-15 - Fichas 2 das disciplinas SE316 - Técnicas de Pesquisa em Economia e 

SE305 - Estatística Econômica e Introdução à Econometria e a oferta das respectivas disciplinas. 

3.5 – Aprovação “Ad Referendum” nº 7/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 

23075.031508/2020-33 - oferta de disciplinas no curso de Administração Pública, modalidade EaD, 

por docentes do Departamento de Economia, Dayani Cris de Aquino, disciplina Políticas Públicas 

e Sociedade, e Vinícius Almeida Vale, disciplina Relações Internacionais, no curso de 

Administração Pública, modalidade EAD, no oitavo período do curso, ofertado no primeiro 

semestre letivo de 2021. As disciplinas terão carga horária de 60 horas cada e os professores 

serão remunerados com 3 bolsas UAB/Capes no valor de R$1.300,00 cada, conforme consta no 

Processo nº 23075.003190/2021-81. 3.6 – Aprovação “Ad Referendum” nº 

8/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 – Proposta de Projeto de 

extensão "Leituras d'O Capital", coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. O projeto de 

extensão "Leituras d'O Capital" tem por objetivo proporcionar à comunidade um espaço de leitura, 

discussão e socialização do conhecimento da obra "O Capital: crítica da Economia Política" a fim 

de contribuir na formação integral do público interessado, estimulando sua formação para a 

cidadania crítica e responsável, e será realizado no período de 01/04/2021 à 01/04/2025. A chefia 

colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 4 - Aprovação da alteração do 

calendário do curso de especialização Análise de Conjuntura Econômica (IVAN 

COLANGELO SALOMÃO) - Siga/ Processo SEI 23075.067147/2019-20 - Relator professor Ivan. 

O professor informou que, por conta do calendário suspenso e por ser um curso 100% presencial, 

foi alterada a data de início para o mês de agosto. A chefia colocou em votação e a plenária foi 

unânime pela aprovação. 5 - Deliberação sobre a nova composição do Colegiado do Curso 

de Ciências Econômicas - relator professor Wellington – A professora Dayani Cris falou que com 

a mudança na gestão da coordenação é de praxe mudar também os membros do Colegiado e que 

o professor Wellington fez uma consulta com alguns professores e obteve uma lista, com seis 

membros titulares e seis suplentes: Adalto Acir Althaus Junior (titular) e Ivan Colangelo Salomão 

(suplente), Carolina Bagattolli (titular) e Fabiano Abranches da Silva Dalto (suplente), Angela 

Welters (titular) e Junior Ruiz Garcia (suplente), Luis Claudio Krajevski (titular) e Victor Rodrigues 

(suplente), Dayane Rocha de Pauli (titular) e Armando Vaz Sampaio (suplente), Marcos Paulo 

Fuck (titular) e Eduardo Angeli (suplente). Disse que com esses nomes apresentados, a plenária 

deve votar para aprovar, mas que outros professores podem se manifestar caso queiram fazer 



parte do Colegiado. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 6 - 

Deliberação sobre nova rotina de assinatura nos contratos de "estágios não obrigatórios" 

por docentes orientadores(as) - relator professor Wellington – A professora Dayani falou que o 

professor Wellington passou duas propostas por e-mail aos docentes: no primeiro cenário 

todos(as) os(as) docentes passariam a assinar contratos no departamento uma única vez no ano 

(ou seja, todos os contratos concentrados da respectiva semana atribuída na escala). Como há 

mais de 43 semanas no ano, além de períodos mais complicados devido a férias entre fim e início 

do ano, uma saída seria que eu e Dayani assumiríamos alternadamente as assinaturas 

duplamente (orientador+coordenação) dos contratos adicionais, nesses momentos. No segundo 

cenário, caso não haja aceitação do primeiro cenário pelo Depecon, uma segunda solução seria 

termos um grupo de, pelo menos, 14 docentes que teriam que assinar cada um(a) 3 vezes no ano 

(em um dia específico de cada uma das 3 semanas, dado que concentramos a assinatura em um 

único dia da semana, para todos os contratos daquela semana). Se contarmos com 14 docentes, 

conseguiremos cobrir 42 semanas e isso ajuda a resolver o problema da extrema concentração de 

assinatura somente por parte da coordenação de curso. Um encaminhamento seria se criar uma 

comissão formal, com portaria do departamento indicando atribuições, escala e prazos de vigência. 

A professora Dayani informou que desde o início da pandemia os contratos de estágio passaram a 

ser assinados de forma eletrônica, a coordenação instrui o processo e faz as assinaturas. Como a 

mudança foi muito rápida, do procedimento físico para online, não deu tempo de adequar junto 

aos professores a questão da assinatura pelos professores e a professora Dayani acabou 

assinando todos os contratos. Falou que é preciso incorporar todos os professores como 

professores orientadores e que a assinatura eletrônica facilitou bastante esse trabalho. Disse que 

precisam mudar a forma de os alunos encontrarem os professores orientadores, é preciso mudar 

a dinâmica de que o aluno ter que procurar o orientador e para a Universidade, de acordo com a 

Resolução e a Lei de estagio, atribua o professor orientador. Falou que a primeira proposta é a 

mais adequada, que todos os professores assumam esse compromisso, em que será feita uma 

lista com o professor responsável por semana, e os trâmites serão repassados pela coordenação, 

mas também pode ser criada uma comissão com alguns professores para intercalar as 

assinaturas. Quanto às assinaturas, a secretaria da coordenação organiza o processo com toda a 

documentação, insere os despachos de autorização, que substituem as assinaturas dos contratos 

físicos, sendo que o professor orientador apenas deve acessar o processo e assinar o despacho. 

O professor José Guilherme disse que essa mudança é positiva e que tudo ficará registrado no 

SEI, mas que existem problemas com alguns professores quanto acesso ao sistema, dificuldades 

técnicas. A professora Dayani ressaltou que a COE analisa os contratos de estágio e informa se 

está tudo certo para que o coordenador do curso e o professor possa assinar. Dessa forma, a 

professora disse a coordenação seguirá uma lista com o nome dos professores e a secretaria 

entrará em contato com o professor responsável pela semana para avisar dos contratos, com os 

respectivos números de processo, que devem ser assinados. Falou também que COE poderia 

emitir um certificado com o número de orientações sendo possível assim que o docente utilize isso 

para efeitos de progressão. A professora Angela falou que é extremamente importante a proposta 

da coordenação para institucionalizar esse processo para dar mais segurança aos alunos e 

também para os professores que não sabem muito bem como funciona esse processo. Disse 

também que alguns professores já se negaram a assinar os contratos em algumas situações, 

mesmo que a COE já faça uma avaliação se estão de acordo com a lei e que não existe nenhum 

risco legal para assinatura. Considerando esse cenário que tem professores que se negam, 

correm o risco de que alguns alunos podem ter problemas, acha mais interessante que os 

professores se disponibilizem para criar um grupo responsável pelas assinaturas, pois funcionaria 

melhor. O professor José Guilherme disse que como alguns alunos têm problemas com assinatura 

do contrato de estágio, devido a alguns professores que acabam não assinando, é favorável a 

segunda opção. Na sequência o professor Junior disse que se incomoda com essa situação de 



alguns colegas não assumirem certos encargos, pois isso acaba sobrecarregando os demais 

professores, e que por mais que a assinatura seja digital, que é uma facilidade, é mais uma 

atribuição. Perguntou se é possível que um professor assine o contrato como orientador e outro 

pode assine o relatório, pois quem deve acompanhar é o orientador. Disse que deve ser feito um 

formulário para que o professor se manifeste quanto à disponibilidade para orientação nos 

estágios e que os que sejam contrários à participação recebam outras atribuições, pois todos têm 

responsabilidades. O professor Marcos Paulo Fuck falou que o ponto mais importante da 

discussão é quem vai orientar os estágios e não só a assinatura, que é uma atividade docente e 

que a pontuação ao docente se dá com o acompanhamento por parte do professor, que tem por 

base o relatório que precisa ser validado pela COAFE. Disse ainda que é uma orientação que 

precisa ser feita por todos os professores, pois todos podem desempenhar essa atividade, por 

isso acha mais razoável que todos participem e caso alguém não possa que se manifeste. O 

professor Demian falou que alguns estágios ofertados não têm muita relação com a área de 

Economia e que isso é um problema sério. Deixou claro que irá colaborar com qualquer das 

propostas apresentadas. O professor Vinícius Vale disse que fez parte do COAFE e que já é feita 

uma avaliação para verificar se os estágios são ou não correspondentes ao curso, e que opta pela 

participação de todos os professores, sendo que o docente que não se dispuser a participar deve 

se manifestar formalmente. A professora Dayane Rocha perguntou se tem alguma restrição legal 

quanto à área que o professor atua e a área do estágio. Disse também que para uniformizar esse 

trabalho como orientador de estágio, que seja feito um documento para esclarecer todas as 

situações. A professora Dayani Cris respondeu que não há problema o estágio não ser da mesma 

área de pesquisa do docente e que basta uma conversa com o aluno para verificar se ele está 

gostando, se está desempenhando as atividades relacionadas no contrato, e como a orientação é 

indireta, a resolução prevê que o professor faça uma visita à empresa contratante para realizar a 

avaliação, porém a lei de estágio prevê que o relatório é suficiente para a avaliação. O professor 

Hasegawa falou que é interessante tornar público o que o professor orientador deve fazer e 

sugerir ao CEPE que mude a resolução quanto à visita a empresa, e que todos os professores 

devem contribuir. O professor Marcos Paulo disse ainda que o regulamento de estágio foi 

atualizado e que a questão da orientação direta, ter que ir à empresa, é importante que seja 

revisto pelo CEPE. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação da 

proposta 1, que todos os professores devem participar. 7 - Homenagem para a professora 

Denise – O professor Junior fez o relato: É sabido por esta chefia do falecimento da Professora 

Denise Maria Maia no dia 14 de dezembro de 2020, em decorrência de complicações do novo 

coronavírus. Nós, abaixo assinados, acreditamos que a Professora Denise Maia seja merecedora 

de uma homenagem por suas décadas de sua dedicação ao ensino, extensão e pesquisa 

realizadas em nosso Departamento. A Professora Denise Maia manteve relacionamento com 

nosso Departamento por mais de 40 anos, quando iniciou a graduação em Economia ainda na 

primeira metade dos anos 1970. Em 1981 a Professora Denise Maia ingressou no quadro docente 

do Departamento, alcançando em 2020 o título de professora titular, infelizmente abreviado por 

sua partida precoce. Ao longo dos mais de 40 anos a Professora Denise Maia sempre foi 

engajada nas atividades de ensino, extensão e pesquisa, além de defensora do ensino público de 

qualidade e da Universidade Pública. Desde 2018 a Professora Denise Maia era vice-

coordenadora do Núcleo de Estudos em Economia Social e Demografia Econômica (NESDE), 

vinculado ao Departamento de Economia, contribuindo para o desenvolvimento de inúmeras 

atividades de extensão. Neste sentido, sugerimos que a sala de reuniões do Departamento de 

Economia seja nominada Sala de Reuniões – Professora Denise Maria Maia. Em respeito à 

importante contribuição da Professora Denise Maia para o nosso Departamento, solicitamos que a 

merecida homenagem seja apreciada com toda a serenidade. Respeitosamente, Angela Welters, 

Junior Garcia, Raquel Guimarães. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela 

aprovação.   



 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15:25 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, 11 de fevereiro de 

2021. 

  

 

 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

  

Secretária da reunião. 
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Chefe do Departamento de Economia. 


