
ATA DA 466ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO SETOR DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. 

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

Bagattolli, Dayane Rocha de Pauli, Dayani Cris de Aquino, Demian Castro, Eduardo Angeli, 

Fabiano Abranches da Silva Dalto, Huáscar Fialho Pessali, Junior Ruiz Garcia, Larissa Naves de 

Deus Dornelas, Lucas Casonato Jacinto, Luis Cláudio Krajevski, Marcos Minoru Hasegawa, 

Marcos Paulo Fuck, Paulo de Andrade Jacinto, Raquel Rangel de Meireles Guimarães, Terciane 

Sabadini Carvalho, Victor Rodrigues de Oliveira, Vinicius de Almeida Vale, Walter Tadahiro Shima, 

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

Luiz Costa Gomes, Jaqueline de Oliveira Ferreira e Mary Anne Muraski Nowak. Representantes 

da Empresa Junior: Ana Carolina Munoz Blaitt, Kelvin Luiz dos Santos Oliveira, Rafaela, Valentina 

Di Cutrale Bicudo. Os professores Alexandre Alves Porsse, Fernando Motta Correia, Kênia 

Barreiro de Souza e Raquel Rangel de Meireles Guimarães justificaram a ausência. Docentes em 

férias: Flavio de Oliveira Goncalves, Ivan Colangelo Salomão, João Basílio Pereima Neto. Não 

justificaram a ausência: Francisco Adilson Gabardo, Francisco Paulo Cipolla, José Felipe Almeida, 

José Wladimir Freitas da Fonseca, 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 Prof José Guilherme iniciou a reunião, comentando sobre a importância de se 

manter alguns cuidados, no sentido de os docentes verificarem as matrículas dos alunos nas 

disciplinas e em Monografias, uma vez que com o advento do ensino remoto e apresentação de 

aulas nos sistemas Teams e Edmodo, poderão incorrer em problemas de falta de matrículas e 

turmas erradas. Em seguida, com a palavra, o Prof. Welington informou sobre o controle e 

conferência dos estudantes matriculados, principalmente em virtude dos prazos para 

cancelamentos das matrículas mais longos. Ele orientou aos docentes, fazer a conferência 

quando incluir os estudantes nas plataformas virtuais, via Teams, Edmodo ou outro, verificando o 

ingresso dos estudantes que estejam devidamente matriculados em sala de aula. Disse ainda, 

que muitas vezes ocorre o empréstimo indevido de senhas entre os alunos, incorrendo no acesso 

e ingresso de alunos sem matrículas nas salas de aulas, via sistema Teams, Edmodo, entre outros. 

Então, ele pediu atenção especial no controle e conferência dos alunos matriculados, incluindo as 

Monografias I e II. Disse que é conveniente, que cada docente ingresse no seu cadastro no SIGA 

e confira se seus orientandos estão cadastrados corretamente, pois isso é uma exigência da 

Prograd. Explicou ainda, que dividiu o nome das turmas em Matutino e Noturno, a fim de distribuir 

as matrículas, verificando a prioridade dos alunos, como forma de gerenciamento interno da 

Coordenação. Finalizou a fala, comentando sobre as atividades síncronas, onde os estudantes e 

docentes poderão receber orientações através do vídeo da Coordenação na página da 

Coordenação do Curso, na aba Matrículas. Lembrou ainda que, para aulas síncronas, a 

Resolução pede o controle de frequência, sendo que o docente deverá sempre cumprir os 

horários propostos, mesmo que os estudantes não estejam presentes no acesso. O docente 

também deve disponibilizar as gravações nos horários corretos. Então os docentes devem ficar 

em alerta e observar e-mails, ficar atentos aos novos procedimentos e reforçar o espírito do 

ensino remoto aos alunos, que é diferente do presencial, principalmente para dar atendimento às 

demandas dos alunos. Com a palavra, a Prof.ª Dayane Rocha comentou que a UFPR virtual, 

realmente tem a vinculação com o SIGA, porém se o aluno cancela a matrícula, não baixa 

automaticamente no sistema, tendo que ser feita a retirada, através de procedimento manual. Na 



sequência, a Prof.ª Adriana Sbicca comentou sobre a Bolsa de Monitoria para a disciplina de 

Econometria, a qual foi contemplada. Pediu ainda, para os docentes auxiliarem na divulgação, 

pois se trata de apenas uma vaga e o período de seleção é muito curto. A seguir, a Prof.ª Angela 

reforçou os cuidados com a disponibilidade de senhas aos alunos para ingresso nas disciplinas, 

principalmente verificando os sem matrículas, cuidando para que não assistam as aulas, sob o 

risco de ganhar o direito adquirido de participação em aulas, mesmo sem estarem matriculados. 

Disse ainda, que sobre a distribuição de Bolsas de Monitoria para o próximo período letivo, será 

feita reunião para verificar os critérios para o próximo período, sendo que ela pediu sugestões 

para os docentes, a fim de relacionar as sugestões dos novos critérios para setembro/2021, 

principalmente porque não há garantias de bolsas. Em seguida, o Prof. Wellington complementou 

a fala, informando que poderão ocorrer algumas situações, tais como: primeira situação - a partir 

do dia 14/05/2021, os docentes devem conferir se todos da turma estão na lista dos matriculados 

e segunda situação - até o dia 17/07/2021, os estudantes poderão cancelar as matrículas, então 

deverá haver nova conferência/controle dos matriculados, exemplificando que no passado, alguns 

estudantes reivindicaram a reentrada nas disciplinas, após os docentes terem emitido os editais 

com notas e frequências, dos que cancelaram matrículas ou que não foram matriculados. Em 

seguida, o Prof. Guilherme apresentou os participantes da Empresa Junior, Ana Carolina Munoz 

Blaitt, Rafaela......, Valentina Di Cutrale Bicudo e Kelvin Luiz dos Santos Oliveira, informando que 

terão espaço para apresentar a Empresa Junior, ao final da reunião. Com a palavra, a Prof.ª 

Dayani Cris lembrou ao Prof. Guilherme de apresentar a Prof.ª Larissa à plenária, a qual se 

apresentou e agradeceu pela oportunidade. 2 - Apreciação da Ata 465ª RO e 198ª RE – A chefia 

colocou em apreciação a ata da 465ª Reunião Ordinária Departamental e a ata da 198ª Reunião 

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

Referendum” 3.1 – Aprovação “Ad Referendum” nº 14 do Processo nº 23075.031508/2020-33 - 

Interessado: VINICIUS DE ALMEIDA VALE. Assunto: Aprovação “Ad referendum” do Curso de 

Extensão "Introdução ao R". O curso Introdução ao R tem como objetivo apresentar os elementos 

básicos do software R e do RStudio, incluindo linguagem, operações básicas, criação de objetos, 

importação e exportação de dados, manipulação de dados e visualização (gráficos e mapas). O 

material do curso estará disponível no sítio eletrônico do NEDUR (www.nedur.ufpr.br/portal/cursos) 

e será ministrado de forma remota, programado para ocorrer nos dias 26 e 27 de abril. Relator 

professor Marcos Minoru Hasegawa. O professor leu o seu relato: HISTÓRICO: Em 07/04/2021: O 

Chefe do Departamento de Economia aprova, por ad referendum, a proposta do curso de 

extensão “Introdução ao R” que será realizado nos dias 26 e 27 de abril de 2021 sob a 

coordenação do Prof. Dr. Vinícius de Almeida Vale. Em 26/04/2021: Este relator é designado para 

elaborar o parecer sobre a proposta de curso de extensão que consta no processo 

23075.031508/2020-33 Ad referendum 14 aprovada previamente por ad referendum. CONSTAM 

DO PROCESSO: Documento SEI 3422110 do processo 23075.031508/2020-33 aprovando a 

proposta do curso de extensão “Introdução ao R”, sob a coordenação do Prof. Dr. Vinícius de 

Almeida Vale, por ad referendum pelo chefe do Departamento de Economia. FUNDAMENTO DO 

PEDIDO: A fundamentação do pedido para a apreciação da proposta do curso de extensão pela 

plenária departamental está baseada no artigo 28 da resolução 57/19 CEPE que define que 

propostas e relatórios de cursos isolados sem vinculação a programas e projetos deverão ter 

registro em ata pelo departamento. CONSIDERAÇÕES: As informações, apresentadas nas 

considerações a seguir, foram obtidas da consulta indireta através da Secretaria do Departamento 

de Economia, uma vez que os docentes não têm acesso a consulta das propostas de atividades 

de extensão no SIGA. O curso de extensão “Introdução ao R” tem como objetivo apresentar de 

forma remota os elementos básicos do software R do RStudio, incluindo linguagem, operações 

básicas, criação de objetos, importação e exportação de dados, manipulação e visualização de 

dados. O público-alvo é composto por alunos da UFPR, tanto da graduação como da pós-

graduação; comunidade externa e; servidores e professores da UFPR. São ofertadas 40 vagas 



para os alunos da UFPR e 10 vagas para os demais. A carga horária total é de 8 horas. O curso 

de extensão articula-se com grupo de pesquisa Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Urbano e 

Regional (NEDUR) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vinculado ao Programa de Pós-

graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) e ao Departamento de Economia 

(DEPECON). Em termos de modalidade de formação, o curso de extensão proposto articula-se 

com a modalidade de formação estudantil. Pois, o curso “Introdução ao R” pode contribuir com a 

formação de discentes da graduação por servir como uma ferramenta de apoio para outras 

disciplinas do Curso de Ciências Econômicas, bem como de outros departamentos. Além disso, o 

curso serve como apoio para elaboração de trabalhos aplicados e possibilitar uma maior inserção 

no mercado de trabalho. Entre os discentes da pós-graduação, o curso serve como uma 

ferramenta de apoio para a pesquisa científica. A data de realização do curso será nos dias 26 e 

27 de abril de 2021, sendo todas atividades realizadas de forma remota. A iniciativa de realizar 

atividades de extensão na forma de cursos, eventos e projetos, está em sintonia com as ações 

definidas no Plano Estratégico do Departamento de Economia que pode ser consultado em 

http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/depecon/informativo/planejamento-estrategicodepecon/. 

PARECER CONCLUSIVO: O meu parecer é favorável à aprovação da proposta do curso de 

extensão “Introdução ao R”, aprovado previamente por ad referendum. S.M.J. é o parecer. 3.2 – 

Aprovação “Ad Referendum” nº 19 2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo 

23075.031508/2020-33 - Relatório final do curso de extensão "Introdução ao R". Relator professor 

Marcos Minoru Hasegawa. O professor leu o seu relato: HISTÓRICO: Em 03/05/2021: O Chefe do 

Departamento de Economia aprova, por ad referendum, o relatório final do curso de extensão 

“Introdução ao R” que foi realizado nos dias 26 e 27 de abril de 2021 sob a coordenação do Prof. 

Dr. Vinícius de Almeida Vale. Em 04/05/2021: Este relator é designado para elaborar o parecer 

sobre o relatório final de curso de extensão que consta no processo 23075.031508/2020-33 Ad 

referendum 19 aprovada previamente por ad referendum. CONSTAM DO PROCESSO: 

Documento SEI número 3480256 do processo 23075.031508/2020-33 aprovando o relatório final 

do curso de extensão “Introdução ao R”,sob a coordenação do Prof. Dr. Vinícius de Almeida Vale, 

por ad referendum pelo chefe do Departamento de Economia. FUNDAMENTO DO PEDIDO: A 

fundamentação do pedido para a apreciação do relatório final do curso de extensão pela plenária 

departamental está baseada no artigo 28 da resolução 57/19 CEPE que define que propostas e 

relatórios de cursos isolados sem vinculação a programas e projetos deverão ter registro em ata 

pelo departamento. CONSIDERAÇÕES: As informações, apresentadas nas considerações a 

seguir, foram obtidas da consulta indireta através da Secretaria do Departamento de Economia, 

uma vez que os docentes não têm acesso a consulta das propostas de atividades de extensão no 

SIGA. Também foram consideradas as informações que constam no texto da aprovação ad 

referendum do relatório final que está no documento SEI número 3480256 do processo 

23075.031508/2020-33. O curso de extensão “Introdução ao R” teve como objetivo apresentar de 

forma remota os elementos básicos do software R do RStudio, incluindo linguagem, operações 

básicas, criação de objetos, importação e exportação de dados, manipulação e visualização de 

dados. O curso ocorreu dentro do planejado nos dias 26 e 27 de abril de 2021 com uma carga 

horária total de 8 horas. Em termos de inscrições, foram um total de 155 inscritos, sendo 66 

alunos da graduação da UFPR, 12 alunos da pós-graduação da UPFR e 77 inscritos da 

comunidade acadêmica externa. Em termos de participação, foram um total de 103 participantes, 

sendo 43 alunos da graduação da UFPR, 9 alunos da pós-graduação da UFPR e 51 participantes 

da comunidade acadêmica externa. Em termos de participantes que cumpriram os requisitos 

necessário para a certificação, foram um total de 88 participantes, sendo 36 alunos da graduação 

da UFPR, 9 alunos da pós-graduação da UFPR e 43 participantes da comunidade acadêmica 

externa. A execução deste curso de extensão consolida a ação para o desenvolvimento de 

atividades de extensão pelo Departamento de Economia definida no Plano Estratégico do 

Departamento de Economia que pode ser consultado em 



http://www.sociaisaplicadas.ufpr.br/portal/depecon/informativo/planejamento-estrategicodepecon/. 

PARECER CONCLUSIVO: O meu parecer é favorável à aprovação do relatório final do curso de 

extensão “Introdução ao R”, aprovado previamente por ad referendum. S.M.J. é o parecer. A 

chefia colocou em apreciação os itens 3.1 e 3.2 e a plenária foi unânime pela aprovação das atas. 

O professor Marcos Hasegawa solicitou que a opção de consulta esteja liberada para o relator no 

Siga, para que possa ter acesso às informações ou que seja possível imprimir um arquivo com 

todas as informações para envio ao relator. A professora Dayane Rocha informou que o Siga está 

apresentando alguns problemas e que as sugestões de melhorias já estão sendo verificas pela 

equipe responsável. A chefia colocou em apreciação os itens 3.1 e 3.2 e a plenária foi unânime 

pela aprovação. 3.3 - Aprovação “Ad Referendum” nº 15/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do 

Processo nº 23075.018336/2021-93 - Interessado: Departamento de Ciências Contábeis: a) O 

plano de ensino da disciplina SE465 - Economia (documento 3450283); b) A indicação do docente 

responsável, Prof. Rodrigo Kremer. Relatora professora Dayani Cris. 3.4 – Aprovação “Ad 

Referendum” nº 16/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.018846/2021-61 - a) O 

plano de ensino da disciplina SE056 - História do Pensamento Econômico (documento 3451907); 

b) A indicação do docente responsável, Prof. LUCAS CASONATO JACINTO. Relatora professora 

Dayani Cris. 3.5 – Aprovação “Ad Referendum” nº 17/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo 

nº 23075.018117/2021-12 - a) O plano de ensino da disciplina SE075 - Introdução à Economia 

(documento 3449458); b) A indicação do docente responsável, Prof. LUCAS CASONATO 

JACINTO. Relatora professora Dayani Cris. 3.6 – Aprovação “Ad Referendum” nº 

18/2021/UFPR/R/SA/DEPECON do Processo nº 23075.017788/2021-58 - a) O plano de ensino da 

disciplina SE069 - Introdução à Economia (documento 3449420); b) A indicação do docente 

responsável, Prof. LUCAS CASONATO JACINTO. Relatora professora Dayani Cris. A professora 

leu o parecer: HISTÓRICO: • Por ocasião da retomada do calendário acadêmico 2020, a chefia do 

Departamento de Economia recebeu solicitações de oferta de disciplina pelos seguintes cursos e 

indicou os seguintes docentes: ◦ Ciências Contábeis: processo nº 23075.018336/2021-93, Ad 

Referendum 15 (3456292): a) O plano de ensino da disciplina SE465 - Economia (documento 

3450283); b) A indicação do docente responsável, Prof. Rodrigo Kremer. ◦ Ciências Sociais: 

processo nº 23075.018846/2021-61, Ad Referendum 16 (3456342): a) O plano de ensino da 

disciplina SE056 - História do Pensamento Econômico (documento 3451907); b) A indicação do 

docente responsável, Prof. LUCAS CASONATO JACINTO. ◦Nutrição: processo nº 

23075.018117/2021-12, Ad Referendum 17 (3456386): a) O plano de ensino da disciplina SE075 - 

Introdução à Economia (documento 3449458); b) A indicação do docente responsável, Prof. 

LUCAS CASONATO JACINTO. ◦ Gestão da Informação: processo nº 23075.017788/2021-58, Ad 

Referendum 18 (3456425): a) O plano de ensino da disciplina SE069 - Introdução à Economia 

(documento 3449420); b) A indicação do docente responsável, Prof. LUCAS CASONATO 

JACINTO. ANÁLISE: Carga horária semanal: ◦ A disciplina SE465 – Economia tem 120 h e foi 

ofertada uma turma com 60 vagas, portanto, o prof. Rodrigo Kremer está com encargos didáticos 

iguais a 120 horas no período maio a setembro de 2021 ou 8 horas semanais. ◦ A disciplina 

SE056 - História do Pensamento Econômico tem 60 h e foi ofertada uma turma com 60 vagas; a 

disciplina SE075 - Introdução à Economia tem 30 h e foi ofertada uma turma com 46 vagas; e a 

disciplina SE069 - Introdução à Economia tem 45 h e foi ofertada uma turma com 59 vagas, 

portanto o prof. Lucas Casonato está com encargos didáticos iguais a 135 horas no período entre 

maio e setembro de 2021 ou 9 horas semanais. • Fichas 2: ◦ A disciplina SE465 – Economia será 

desenvolvida de forma assíncrona em 15 semanas com um encontro síncrono semanal às sextas-

feiras. ◦ As disciplinas SE056 - História do Pensamento Econômico, SE075 - Introdução à 

Economia e SE069 - Introdução à Economia serão desenvolvidas em 15 semanas de forma 100% 

assíncrona. ◦ As fichas 2 contêm todos os elementos requeridos pela res. 22/21 CEPE. PARECER: 

Tendo em vista que as fichas 2 estão de acordo com a resolução e que os docentes receberam 

encargos didáticos compatíveis com seus regimes de trabalho sou de parecer FAVORÁVEL à 



homologação dos ad referendum constantes dos respectivos processos. S.m.j Este é o parecer. A 

chefia colocou em apreciação e a plenária foi unânime pela aprovação. 4 - Solicitação de Apoio 

à Participação em Eventos da professora Carolina Bagattolli (Processo nº 

23075.020037/2021-19) - Relator professor Paulo de Andrade Jacinto. O professor leu o seu relato: 

HISTÓRICO: O processo foi aberto em 20/04/2021 e trata de solicitação de apoio à participação 

da professora Dra. Carolina Bagattoli pelo período de 05 de julho de 2021 a 09 de julho de 2021 

para participar da 5th International Conference on Public Policy (ICPP5), em Barcelona, Espanha. 

A participação no evento se dará na modalidade virtual. Em 23/04/2021, o Chefe de Departamento 

de Economia designa este relator para elaborar um parecer sobre o pedido de afastamento da 

interessada. CONSTAM DO PROCESSO: O processo está instruído com os seguintes 

documentos: a) Formulário de solicitação de apoio à participação em Eventos (3457330) com a 

solicitação de um valor de 260 euros para inscrição no evento; b) Currículo lattes (3458063); c) 

Carta de aceite em inglês e em português (3458073 e 3458087); d) Comprovante resumo do 

trabalho (3458108); e) Informação – material informativo do evento (3458120). PARECER: Pela 

importância da atividade de divulgação dos resultados de pesquisas em eventos no exterior que 

vem sendo uma das prioridades do MEC visando a internacionalização dos programas de Pós-

Graduação das universidades brasileiras, sou de parecer FAVORÁVEL à solicitação de apoio à 

participação em eventos da Professora Dra. Carolina Bagattolli no período de 05 de julho de 2021 

a 09 de julho de 2021. S.M.J. É o parecer. A chefia colocou em apreciação e a plenária foi 

unânime pela aprovação. 5 - Prorrogação do Contrato 13/20 - Prof. Francisco Adilson 

Gabardo (Processo 23075.066302/2019-91) - relator professor Wellington. O professor leu o seu 

relato: OBJETO DE ANÁLISE: renovação do contrato de trabalho de professor substituto no 

regime de trabalho de 20 horas semanais – Prof. Francisco Adilson Gabardo. HISTÓRICO: - 

Conforme Edital 437/19 foi realizada a seleção de professores substitutos para atuar junto ao 

departamento de Economia. - O candidato Francisco Adilson Gabardo foi aprovado em primeiro 

lugar, conforme ata final da comissão julgadora de 08/janeiro/2020 (doc. SEI 2414682). - O 

professor Francisco Adilson Gabardo foi contratado após a emissão da Portaria Nº 

3614/PROGEPE, de 18 de dezembro de 2020. - A partir de 18/jan/2021 o professor Francisco 

assumiu uma turma da disciplina “SE305-Estatística Econômica e Introdução à Econometria”, que 

foi ofertada a estudantes do curso de Ciências Econômicas e as aulas foram concluídas ao final 

de março/2021, no âmbito do Período Especial 2. A oferta foi necessária para atender a demanda 

ainda pendente desta disciplina. ANÁLISE:- Com o início do novo período de aulas, iniciado em 

03/maio/2021, o professor assumiu nova disciplina ofertada pelo Departamento de Economia.- O 

professor Francisco assumiu duas turmas da disciplina SE507– Elaboração e Análise de Projetos 

(120 horas), ofertada ao curso de Ciências Econômicas.- A renovação do contrato do professor se 

mostra necessária para que ele consiga concluir as aulas da disciplina iniciada em 03/maio e que 

só serão concluídas com o lançamento de notas até 20/agosto/2021.- Ademais, esse docente 

também será necessário para as (re)ofertas de disciplinas já ministradas por ele, a partir do início 

do novo período letivo de 2021, que se iniciará a partir de setembro/2021. PARECER: A partir das 

informações relatadas anteriormente, sou de parecer favorável à renovação de contrato de 

trabalho do professor Francisco Adilson Gabardo. SMJ, este é o parecer. 6 - Prorrogação do 

Contrato 10/20 - Prof. Lucas Casonato Jacinto (Processo 23075.068623/2020-63) - relator 

professor Wellington. O professor leu o seu parecer: OBJETO DE ANÁLISE: renovação do 

contrato de trabalho de professor substituto no regime de trabalho de 20 horas semanais – Prof. 

Lucas Casonato Jacinto. HISTÓRICO: - Conforme Edital 437/19 foi realizada a seleção de 

professores substitutos para atuar junto ao departamento de Economia. - O candidato Lucas 

Casonato Jacinto foi aprovado em segundo lugar, conforme ata final da comissão julgadora de 

08/janeiro/2020 (doc. SEI 2414682). - O professor Lucas Casonato Jacinto foi contratado após a 

emissão da Portaria Nº 3636/PROGEPE, de 21 de dezembro de 2020. - A partir de 18/jan/2021 o 

professor Lucas assumiu uma turma da disciplina “SE316-Técnicas de Pesquisa em Economia", 



que foi ofertada a estudantes do curso de Ciências Econômicas e as aulas foram concluídas ao 

final de março/2021, no âmbito do Período Especial 2. A oferta foi necessária para atender a 

demanda ainda pendente desta disciplina. ANÁLISE: - Com o início do novo período de aulas, 

iniciado em 03/maio/2021, o professor assumiu novas disciplinas ofertadas pelo Departamento de 

Economia. O professor Lucas assumiu três turmas das seguintes disciplinas: a) SE075 – 

Introdução à Economia I para o curso de Nutrição (30 horas); b) SE069 – Introdução à Economia 

para o curso de Gestão da Informação (45 horas); e, c) SE056 – História do Pensamento 

Econômico para o curso de Ciências Sociais (60 horas). - A renovação do contrato do professor se 

mostra necessária para que ele consiga concluir as aulas da disciplina iniciada em 03/maio e que 

só serão concluídas com o lançamento de notas até 20/agosto/2021.- Ademais, esse docente 

também será necessário para as (re)ofertas de disciplinas já ministradas por ele, a partir do início 

do novo período letivo de 2021, que se iniciará a partir de setembro/2021. PARECER: A partir das 

informações relatadas anteriormente, sou de parecer favorável à renovação de contrato de 

trabalho do professor Lucas Casonato Jacinto. SMJ, este é o parecer. A chefia colocou em 

votação os itens 5 e 6 e a plenária foi unânime pela aprovação. 7 - Avaliação de Desempenho 

em Estágio Probatório - 3ª etapa - do servidor do Magistério Superior IVAN COLANGELO 

SALOMÃO (Processo nº 23075.017960/2021-73) - relator professor Demian. O professor Demian 

falou que realizaram a avaliação de desempenho da 3ª etapa, enviaram a solicitação de 

informações à coordenação do curso e ao chefe do departamento e rapidamente receberam 

respostas absolutamente favoráveis e muito elogiosas quanto ao desempenho do professor. Foi 

solicitado ao professor um relatório de atividades, conforme normativa do CEPE. O professor 

apresentou um conjunto de atividades, não apenas do ponto de vista quantitativo, dos pontos 

atingidos que ultrapassaram os mínimos necessários para ser aprovado, mas do ponto de vista 

qualitativo pois ele apresentou uma contribuição muito importante para o coletivo do departamento, 

para o ensino e pesquisa de Economia. Apresentou uma produção acadêmica surpreendente num 

período relativamente curto, considerando esse período excepcional durante a pandemia. Por 

esses motivos, o professor Ivan foi avaliado com nota máxima. Colocado em votação pelo 

presidente da reunião, foi aprovado por unanimidade e com louvor. 8 - Aprovação PITs 

(Processo nº 23075.014941/2021-95) - Colocado em votação pelo presidente da reunião, foi 

aprovado por unanimidade, prevendo a correção nos horários dos PIT's que estiverem incorretos. 

9 - Apresentação da Empresa Júnior da UFPR – Os alunos Valentina, Kelvin e Ana Carolina 

agradeceram a oportunidade em fazer a apresentação da JR, que está há 24 anos no mercado, 

com propósito de desenvolver potenciais. Solicitaram apoio dos docentes na participação dos 

projetos.  

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 16:05 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, 05 de maio de 2021. 

  

 

 

Jaqueline de Oliveira Ferreira 

  

Secretária da reunião. 

 

 

  

Prof. José Guilherme Silva Vieira, 

  



Chefe do Departamento de Economia. 


