
ATA DA 465ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

(Web conferência - Reunião Departamental Ordinária) 
 
Aos vinte e três dias do mês de março 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, Adriana Sbicca Fernandes, Carolina Bagattolli, Demian Castro, Flavio de Oliveira 

Goncalves, Huáscar Fialho Pessali, Ivan Colangelo Salomão, José Felipe Almeida, Junior Ruiz 

Garcia, Lucas Casonato Jacinto, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade 

Jacinto, Raquel Rangel de Meireles Guimarães, 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. Os 

professores Dayane Rocha de Pauli, Dayani Cris de Aquino, Marcos Minoru Hasegawa, Victor 

Rodrigues de Oliveira justificaram a ausência. Docentes em férias: Eduardo Angeli. A servidora 

Mary Anne Muraski Nowak justificou a ausência. Não justificaram a ausência: Alexandre Alves 

Porsse, Angela Welters, Armando Vaz Sampaio, Fabiano Abranches da Silva Dalto, Fernando 

Motta Correia, Francisco Adilson Gabardo, Francisco Paulo Cipolla, João Basílio Pereima Neto, 

José Wladimir Freitas da Fonseca, Kênia Barreiro de Souza, Marco Antonio Ribas Cavalieri, 

Maurício Vaz Lobo Bittencourt, 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 – O chefe falou sobre a questão da covid, que houve 

mais casos no Departamento. Também disse que provavelmente neste ano não teremos aulas 

presenciais pois o cronograma já está preparado para funcionar remotamente, devido à demora 

das vacinas e casos em pessoas mais jovens em que se enquadram os alunos. Na sequência o 

professor Vinicius Vale disse que no final do mês de fevereiro finalizaram a Avaliação Institucional 

de 2020, a cargo do Setor, disponível no SEI Processo nº 23075.069552/2018-00, que será 

apresentada na próxima quinta-feira. Falou que o relatório apresenta informações importantes 

como a percepção dos docentes e dos técnicos sobre a evasão dos alunos, a percepção sobre a 

participação e orientação na extensão, as questões referentes à integração pós-graduação e 

graduação, a percepção sobre o trabalho remoto, como se adaptaram, se estão motivados, se 

estão concentrados. Por fim lembrou da importância de responder todos os anos para que 

possam captar o que está acontecendo e traçar políticas. Em seguida o professor Demian falou 

que o PET está iniciando o processo seletivo, que ocorrerá segunda, terça e quarta-feira, e pediu 

para que os professores ajudem a divulgar o programa já que tem enfrentado dificuldades a nível 

nacional, com bolsas pequenas os programas têm alta rotatividade, muitos alunos têm procurado 

outras alternativas, por isso perderam alunos talentosos que não tiveram condições econômicas 

de continuar no programa. Disse que uma das áreas de interesse do PET, analisada e avaliada, é 

o fenômeno da evasão, e que realmente é importante calibrar esse processo de evasão. Falou 

que tem estudado bastante e discutido a questão de como se adequar a rotina nessa nova fase, 

que muitas mudanças vieram para ficar, e que o conjunto do grupo PET vai iniciar em abril uma 

discussão multidisciplinar, já que envolve diversas áreas do conhecimento, possíveis linhas de 

pesquisa conjunta. Finalizou dizendo que esse programa é um bom termômetro da Universidade. 

O professor Wellington falou sobre a reunião com o Fórum de coordenadores na última semana, 

que houve várias sugestões de alteração da proposta da minuta e a principal veio da Prograd, 

quanto aos próximos calendários. Disse que ficou encaminhado que nesta semana será 

encaminhada a minuta para o relator para que seja apreciada no CEPE e que o ponto central na 

discussão são as matrículas pendentes, de março de 2020, no cadastro no SIGA, e que houve um 

combinado com os estudantes para que quem não cursasse disciplinas nos dois períodos 

especiais teria sua matrícula garantida na retomada do calendário, com isso as turmas seriam 



retomadas a partir de maio e deveriam ser finalizadas em agosto, mas esse direito ficará para 

setembro, já que haveria mais condições para que o calendário se inicie. Falou também que esse 

período de maio à agosto funcionaria como um calendário regular normal, porém quase como se 

fosse um período especial, para zerar 2020, e nesse cenário as coordenações teriam uma 

flexibilidade maior para definir as disciplinas que poderiam ou que seriam mais interessantes de 

serem ofertadas, disse que já fizeram um pré-levanto mas aguardam o lançamento das notas para 

poder fazer o levantamento efetivo das disciplinas. Falou que os estoques são elevados em várias 

disciplinas, principalmente as do primeiro ano e que a questão do cancelamento é algo que 

preocupa, mas que a partir de agora, com a imposição do período regular, o cancelamento terá 

um prazo mais curto. Essas informações serão apreciadas para que possam constar na minuta. A 

respeito das datas, falou que as aluas devem começar em 17/05/21, mas a Prograd ainda está 

analisando para que não haja problemas com questões burocráticas do sistema. O professor José 

Guilherme perguntou se a flexibilidade de quantidade de horas síncronas ou assíncronas do 

período especial, que permitiram ofertar mais disciplinas, irá acabar e, em relação à grade, se os 

alunos conseguirão se matricular em disciplinas com o mesmo horário. O professor Wellington 

respondeu que no período regular as coordenações, segundo o que foi informado, definirão quais 

serão as disciplinas prioritárias que deverão ser ofertadas, mas que outras disciplinas também 

poderão ser ofertadas, havendo planejamento do departamento e possibilidade de atribuição de 

carga horária, assim, todas as disciplinas ocorrerão no mesmo período, com a carga horária 

diluída ao longo das 13 semanas, organizado como se fosse do período presencial, fazendo um 

mapeamento de modo que consigam fazer essa articulação dos horários por períodos. Com a 

rigidez da grade, as aulas síncronas somente podem ocorrer no horário da grade horária, mas as 

atividades assíncronas podem acontecer fora desse horário. Quanto à oferta de disciplinas anuais, 

se não for obrigatória, a coordenação vai verificar a possibilidade de que os professores possam 

ofertar essas disciplinas depois por causa da concentração da carga horária. Falou também que 

algumas disciplinas têm estoques grandes, mesmo que a disciplina tenha sido ofertada várias 

vezes, por isso é interessante diminuir esse estoque pois a partir de setembro o projeto é a 

implementação no novo currículo, com o ingresso dos novos estudantes com o vestibular que 

ainda está suspenso. Em relação as anuais, precisam da resolução para verificar como vão 

gerenciar esse cenário, que de fato vai ter uma rigidez de horário com as aulas síncronas. A 

professora Adriana perguntou se as disciplinas a serem ofertadas serão sugerias pela 

coordenação, se já há alguma informação para que possam se programar. O professor Wellington 

respondeu que a coordenação fará uma apresentação das disciplinas a serem ofertadas e que o 

departamento irá gerenciar com base no levantamento das necessidades feito pela Coordenação. 

2 - Apreciação da Ata 464ª RO e 197ª RE – A chefia colocou em apreciação a ata da 464ª 

Reunião Ordinária Departamental e a ata da 197ª Reunião Extraordinária Departamental. A 

plenária foi unânime pela aprovação das atas. 3 - Aprovações “Ad Referendum” 3.1 – 

Aprovação “Ad Referendum” Referendum nº 9/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 

23075.012949/2021-17 - solicitação da professora RAQUEL RANGEL DE MEIRELES 

GUIMARAES: autorização para realizar atividade esporádica remunerada, para atuar como 

pesquisadora visitante no âmbito do Subprograma de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional 

– PNPD, conforme carta convite (SEI 3372313), entre 17/03/2021 a 16/03/2022. Relatora 

professora Adriana – A professora leu o seu parecer: Histórico: A professora Raquel Rangel de 

Meireles Guimarães solicitou, em 12 de março do corrente ano, autorização para realização de 

atividade esporádica junto ao IPEA. A atividade se refere à participação no Projeto “Modelo de 

Projeções Macroeconômicas e Previdenciárias de Médio e Longo Prazo”, conforme seleção 

realizada pela Chamada Pública n. 008/2021. Análise: Foram anexados os seguintes documentos: 

Ofício n. 8/2021 encaminhado em 12 de março de 2021, ao Departamento de Economia 

solicitando a autorização para atividade esporádica remunerada; Carta convite do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com a informação da seleção da professora para atuar no 



projeto “Modelo de Projeções Macroeconômicas e Previdenciárias de Médio e Longo Prazo”, 

conforme seleção realizada pela Chamada Pública n. 008/2021. Ofício n. 9/2021 encaminhado ao 

IPEA pelo Chefe de Departamento de Economia em 12 de março de 2021, informando a 

possibilidade de participação da docente na referida atividade; E-mail da professora Raquel 

Rangel de Meireles Guimarães ao Chefe de Departamento de Economia solicitando autorização 

ad referendum para a atividade esporádica devido ao prazo de início da bolsa (17 de março de 

2021) e a inexistência de Reunião Departamental até essa data. Aprovação Ad referendum n. 

9/2021, de 12 de março de 2021, do Chefe do Departamento de Economia para a realização da 

atividade. 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. Todavia, de acordo com a referida Resolução 

faz-se necessária a apresentação dos seguintes documentos, que não constam do processo em 

tela: 1) Documento contendo a duração total da atividade em horas e declaração expressa 

confirmando a não utilização de equipamentos próprios e materiais da Universidade ou, em caso 

contrário, versando sobre o ressarcimento a ser fixado pelo conselho setorial (art 3o. Parágrafo 

único, combinado com art. 5º.). 2)  Apresentação do PIT demostrando a compatibilidade das 

atividades esporádicas solicitadas com o cumprimento de suas atribuições acadêmicas. 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. A 

professora Raquel se comprometeu a anexar os documentos solicitados no processo. A chefia 

colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação.  3.2 – Aprovação “Ad Referendum” 

nº 10/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 - Curso de extensão 

"Leituras d'O Capital - Livro I", coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. Este curso de 

extensão caracteriza-se como uma oficina de leitura e discussão dos livros da obra O Capital de 

Karl Marx; é dividido em três turmas referentes a cada um dos livros; e será realizado no período 

de 13/04/2021 à 29/06/2021. 3.3 – Aprovação “Ad Referendum” nº 

11/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 - curso de extensão 

"Leituras d'O Capital - Livro II", coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. Este curso de 

extensão caracteriza-se como uma oficina de leitura e discussão dos livros da obra O Capital de 

Karl Marx; é dividido em três turmas referentes a cada um dos livros; e será realizado no período 

de 14/04/2021 à 30/06/2021. 3.4 – Aprovação “Ad Referendum” nº 

12/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 - curso de extensão 

"Leituras d'O Capital - Livro III", coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. Este curso de 

extensão caracteriza-se como uma oficina de leitura e discussão dos livros da obra O Capital de 

Karl Marx; é dividido em três turmas referentes a cada um dos livros; e será realizado no período 

de 15/04/2021 à 01/07/2021. 3.5 – Aprovação “Ad Referendum” nº 

13/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.031508/2020-33 - Evento de Extensão 

"Sobre o método de Marx", coordenado pela professora Dayani Cris de Aquino. Aula inaugural de 

abertura do curso de extensão vinculado ao projeto de extensão Leituras d'O Capital; e será 

realizado no dia 06/04/2021. A chefia colocou em votação e a plenária foi unânime pela aprovação. 

4 - Convocação da terceira colocada do Último Processo Seletivo (Professor Substituto) 

para a vaga do professor Paulo Mello (Processo SEI nº 23075.013713/2021-06) - Relatora 

professora Dayani Aquino. O professor Wellington leu o parecer: I. HISTÓRICO: A retomada do 

calendário acadêmico de 2020, prevista para o dia 17/05/2021 requer a oferta, por parte da 

Coordenação do curso de Ciências Econômicas, das disciplinas obrigatórias oferecidas para o 



curso de Ciências Econômicas, assim como para os demais cursos atendidos pelo Departamento 

de Economia. Tendo isso em vista, a Coordenação do curso de Ciências Econômicas, ao iniciar 

seu planejamento de oferta de disciplinas, identificou que o professor substituto que havia ofertado 

as disciplinas de Introdução à Economia para os cursos de Nutrição e Gestão da Informação nos 

ERE 1 e 2, prof. Gilberto da Silveira Barros Neto, terá seu contrato finalizado em 06/06/2021, 

deixando em aberto esses encargos didáticos. Assim sendo, a Coordenação do curso solicitou ao 

Departamento de Economia providências no sentido de contratar um professor substituto para a 

vaga do professor Paulo Melo, cuja disciplina que ficou vaga (Economia Internacional, período 

noturno) será assumida pelo prof. Welington Pereira, de modo que o professor contratado poderá 

assumir as disciplinas de Introdução à Economia nos cursos de Nutrição e Gestão da Informação. 

II. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O Departamento de Economia informou que: Há concurso de 

substituo válido, com a candidata Larissa Naves de Deus Dornelas classificada em 3º lugar; Há 

previsão legal de contratação de substituto para vaga de aposentadoria. III. CONCLUSÃO: Em 

havendo previsão legal de contratação de professor substituto para vaga de aposentadoria e em 

havendo concurso de professor substituto ainda em vigência sou de parecer FAVORÁVEL, à 

contratação da candidata habilitada Larissa Naves de Deus Dornelas. Salve melhor juízo, 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 15:05 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, 23 de março de 2021. 

  

 

 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

  

Secretária da reunião. 

 

 

  

Prof. José Guilherme Silva Vieira, 

  

Chefe do Departamento de Economia. 


