
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1 

Ata da quingentésima quadragésima terceira reunião ordinária do Conselho 2 

Setorial do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. 3 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 4 

quatorze horas e trinta minutos na sala de reuniões da Direção do Setor de 5 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, sob a 6 

presidência do professor Marcos Wagner da Fonseca, Diretor do Setor, 7 

compareceram os senhores conselheiros; Sayuri Unoki de Azevedo, 8 

Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Lais de Lima Rocha, 9 

Representante dos servidores Técnico-administrativos; Jose Guilherme Silva 10 

Vieira, Chefe do Departamento de Economia; Dayani Cris de Aquino, 11 

Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; Glauco Gomes de Menezes, 12 

Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação; 13 

Fernando Antônio Prado Gimenez, Chefe do Departamento de Administração 14 

Geral e Aplicada; Jackson Ciro Sandrini, Suplente da Chefia do Departamento de 15 

Ciências Contábeis; Egon Walter Wildauer, Chefe do Departamento de Ciência e 16 

Gestão da Informação; Eduardo Angeli, Coordenador do Programa de Pós-17 

graduação em Desenvolvimento Econômico; Elizabeth Licke da Luz, 18 

Representante da Biblioteca no Setor; Simone Cristina Ramos, Coordenadora do 19 

Curso de Administração; e Juliana H. Shimazaki, Representante discente do 20 

CEAD; como ouvinte estava presente o Professor Adalto Acir Althaus Junior. 21 

Havendo número legal, o professor presidente deu início à reunião com a 22 

deliberação da ata da 542 reunião, que foi aprovada por unanimidade; Em 23 

seguida, na sessão de informes o Senhor Presidente trouxe ao Conselho as 24 

discussões sobre a proposta do programa “Future-se”, de autonomia financeira 25 

das IFES, e que a reitoria posicionou-se em aguardar as definições legais. A 26 

proposta está em consulta pública; O Senhor Presidente versou sobre a resposta 27 

de ouvidoria registrada, sobre a ausência de membros discentes na comissão de 28 

atualização do regimento interno desse setor, sobre as discussões anteriores na 29 

presença dos Conselheiros Discentes, a tempestividade em atender as 30 

exigências do Ministério da Economia e a ausência de manifestação dos 31 

representantes dessa categoria; Por fim, informou aos presentes que as aulas 32 

retornarão conforme previsto no calendário acadêmico, independentemente das 33 

discussões e efeitos relacionados ao contingenciamento financeiro. Não havendo 34 

mais informes, passou-se à Ordem do Dia que ficou assim constituída: 1) 35 

Processo nº 23075.070946/2018-01 – Relatório de encerramento financeiro e 36 

transferência de saldo remanescente do curso de especialização MBA em 37 

Marketing - turma 2016, coordenado pelo prof. José Carlos Korelo. Nos termos 38 

do parecer do Conselheiro Vicente Pacheco, o processo está devidamente 39 

instruído, sendo favorável a aprovação do relatório de encerramento financeiro, 40 

assim como a transferência do saldo remanescente para o Departamento de 41 

Administração Geral e Aplicada. O Parecer e o que mais consta no processo 42 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0115/2019-SA; 2) Processo nº 43 

23075.037524/2019-04 - Proposta de criação do Doutorado Profissional em 44 

Economia. Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Motta Correia, 45 

recomenda-se que a Proposta de Doutorado seja refeita antes do 46 

encaminhamento a PRPPG, dando especial atenção a uma estrutura curricular 47 

que não caracterize sobreposição com outros PPGs. O Parecer e o que mais 48 

consta no processo foram aprovados por maioria de votos; RESOLUÇÃO 49 

0116/2019-SA; 3) Processo nº 23075.035684/2019-19 – Homologar a aprovação  50 



"ad referendum" da solicitação de celebração de Acordo entre UFPR e FUNPAR 51 

para viabilizar a realização da 7º Conferência da Associação Latino Americana de 52 

História do Pensamento Econômico (ALAHPE), o plano de trabalho, a indicação 53 

do coordenador, a justificativa para seleção da FUNPAR como gestora do evento 54 

e Aprovação da D.O.A. - Ressarcimento dos custos operacionais da Fundação. 55 

(Resolução nº 109/2019-SA). Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter 56 

Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 57 

homologação da aprovação “ad referendum”, que aprovou a celebração do 58 

acordo entre a UFPR e FUNPAR, assim como aprovação do plano de trabalho, a 59 

indicação do coordenador, a aprovação da justificativa de escolha da fundação 60 

de apoio e da D.O.A. O Parecer e o que mais consta no processo foram 61 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0117/2019-SA; 4) Processo nº 62 

23075.055458/2018-65 – Reabertura do Relatório Acadêmico Final do curso de 63 

especialização MBA Marketing - turma 2016, para inclusão de dois alunos do 64 

curso que concluíram as disciplinas dentro do prazo. Nos termos do parecer da 65 

Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o processo está devidamente instruído, 66 

sendo favorável a reabertura e inclusão dos concluintes David Yury Da Cruz 67 

Oliveira e Fenanda Storti Populim. O Parecer e o que mais consta no processo 68 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0118/2019-SA; 5) Processo nº 69 

23075.037680/2019-67 – Relatório acadêmico final do Curso de Especialização 70 

em Gestão em Saúde - turma 2017-2019, modalidade EAD. Nos termos do 71 

parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o processo está devidamente 72 

instruído, sendo favorável a aprovação do relatório acadêmico final. 73 

RESOLUÇÃO 0119/2019-SA; 6) Processo nº 23075.037460/2019-33 – Relatório 74 

Acadêmico Final do curso de especialização em Gestão Pública Municipal - 75 

turma 2017-2019, modalidade EaD. Nos termos do parecer da Conselheira 76 

Dayani Cris de Aquino, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 77 

aprovação do relatório acadêmico final. O Parecer e o que mais consta no 78 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0120/2019-SA; 7) 79 

Processo nº 23075.037544/2019-77 – Relatório Acadêmico Final do Curso de 80 

Especialização em Gestão de Organizações Públicas - turma 2017-2019, 81 

modalidade EaD. Nos termos do parecer da Conselheira Suely Ferreira da Silva, 82 

o processo está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação do relatório 83 

acadêmico final. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados 84 

por unanimidade. RESOLUÇÃO 0121/2019-SA; 8) Processo nº 85 

23075.040478/2019-12 – Homologar a aprovação "ad referendum" da solicitação 86 

de prorrogação da validade do concurso público do Departamento de Ciências 87 

Contábeis, aberto pelo Edital 134/2018- PROGEPE e homologado o resultado 88 

pelo Edital 274/2018-PROGEPE, publicado no DOU de 03/07/2018. Nos termos 89 

do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, o processo está 90 

devidamente instruído, sendo favorável à aprovação do “ad referendum”. O 91 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 92 

RESOLUÇÃO 0122/2019-SA; 9) Processo nº 23075.022530/2019-59 – 93 

Designação dos membros da banca examinadora do concurso público referente 94 

ao Edital 196/19-PROGEPE, para o Departamento de Economia, na área de 95 

conhecimento Elaboração e Análise de Projetos. Nos termos do parecer do 96 

Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, o processo está devidamente 97 

instruído, sendo favorável à aprovação da composição da banca examinadora, 98 

composta pelos Professores Joelson Sampaio (FGV e UNIFESP), Humberto 99 

Galluci Netto (UNIFESP), Antônio Barbosa Lemes Júnior (UTFPR), Rodrigo Alves 100 



Silva (UTFPR) e Romulado Douglas Colauto (Contabilidade/UFPR) como 101 

membros titulares, e Professores Karlo Marques Júnior (UEPG), Krongnon 102 

Wailamer de Souza Regueira (ANP e Universidade Estácio de Sá), Nayane Thais 103 

Krespi MUsial (Contabilidade/UFPR), Denise Fukumi Tsunoda (DECIGI/UFPR) e 104 

Claudio Marcelo Edwards Barros (Contabilidade/UFPR) como membros 105 

suplentes. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 106 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0123/2019-SA; 10) Processo nº 107 

23075.033874/2019-93 – Avaliação de Desempenho em Estágio Probatório – 1ª 108 

etapa - da Professora Tatiane de Oliveira Marques, lotada no Departamento de 109 

Ciências Contábeis. Nos termos do parecer do Conselheiro Marcelo Luiz Curado, 110 

lido pela professora Denise Maria Maia, o processo está devidamente instruído, 111 

sendo favorável à homologação do resultado da Comissão designada para a 112 

avaliação de desempenho em estágio probatório -  1ª etapa - Professora Tatiane 113 

de Oliveira Mrques, lotada no Departamento de Ciências Contábeis, que obteve 114 

cem (100) pontos na somatória dos fatores. O Parecer e o que mais consta no 115 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0124/2019-SA; 11) 116 

Processo nº 23075.035621/2019-54 – Solicitação de afastamento do país do 117 

Prof. Egon Walter Wildauer para participar e apresentar trabalho na AWARE - 118 

Applied NetWork on Automotive Research and Education, no período de 04 a 119 

13/10/2019, na THI - Techniche Hochschule Ingolstadt, na cidade de Ingolstadt – 120 

Alemanha. Nos termos do parecer do Conselheiro Marcelo Luiz Curado, lido pela 121 

professora Denise Maria Maia, o processo está devidamente instruído, sendo 122 

favorável à aprovação da solicitação de afastamento. O Parecer e o que mais 123 

consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 124 

0125/2019-SA; 12) Processo nº 23075.030751/2019-09 – Avaliação de 125 

desempenho em estágio probatório - 2ª etapa – do Professor Thiago André 126 

Guimarães, lotado no Departamento de Administração Geral e Aplicada. Nos 127 

termos do parecer do Conselheiro Conselheiro Luciano Márcio Scherer, o 128 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do 129 

resultado da Comissão designada para a avaliação de desempenho em estágio 130 

probatório -  2ª etapa - Prof. Thiago André Guimarães, lotado no Departamento 131 

de Administração Geral e Aplicada, que obteve cem (100) pontos na somatória 132 

dos fatores. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 133 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0126/2019-SA; 13) Processo nº 134 

23075.030743/2019-54 – Avaliação de desempenho em estágio probatório – 2ª 135 

etapa – do Professor Paulo Marcelo Ferraresi Pegino. Nos termos do parecer do 136 

Conselheiro Luciano Márcio Scherer, o processo está devidamente instruído, 137 

sendo favorável à homologação do resultado da Comissão designada para a 138 

avaliação de desempenho em estágio probatório -  2ª etapa - do Prof. Paulo 139 

Marcelo Ferraresi Pegino, lotado no Departamento de Administração Geral e 140 

Aplicada, que obteve cem (100) pontos na somatória dos fatores. O Parecer e o 141 

que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 142 

0127/2019-SA; 14) Processo nº 23075.030097/2019-25 – Proposta de criação 143 

do Programa de Mestrado e Doutorado Profissional em Gestão da Inovação e da 144 

Propriedade Intelectual. Nos termos do parecer da Conselheira Natália Rese, o 145 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à anuência desse 146 

Conselho, para encaminhamento da proposta de criação do referido programa à 147 

Pró-reitoria de Pós-graduação. O Parecer e o que mais consta no processo foram 148 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0128/2019-SA; 15) Processo nº 149 

23075.039103/2019-18 – Homologação do resultado da eleição para 150 



Coordenador e Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em 151 

Desenvolvimento Econômico. Nos termos do parecer da Conselheira Maria do 152 

Carmo Duarte Freitas, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 153 

homologação do resultado da eleição para coordenação do Programa de Pós-154 

graduação em Desenvolvimento Econômico, em que foram eleitos o Professor 155 

Eduardo Angeli, como coordenador e a Professora Kenia Barreiro de Souza, 156 

como vice-coordenadora. O Parecer e o que mais consta no processo foram 157 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0129/2019-SA; 16) Processo nº 158 

23075.133935/2016-79 – Relatório Acadêmico Final do Curso de Especialização 159 

MBA Gestão de Talentos e Comportamento Humano – turma 2013. Nos termos 160 

do parecer do Conselheiro Luciano Márcio Scherer, o processo está devidamente 161 

instruído, sendo favorável à aprovação do relatório acadêmico final. O Parecer e 162 

o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 163 

0130/2019-SA; 17) Processo nº 23075.029103/2019-00 – Homologação do 164 

resultado da eleição para Coordenador e Vice-coordenador do Programa de Pós-165 

graduação em Contabilidade. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris 166 

de Aquino, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 167 

homologação do resultado da eleição para coordenação do Programa de Pós-168 

graduação em Contabilidade, em que foram eleitos o Professor Flaviano Costa, 169 

como coordenador e a Professora Nayane Thais Krespi Musial, como vice-170 

coordenadora. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 171 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0131/2019-SA. 1) Processo nº 23075.041724/2019-172 

53 – Homologação da aprovação “ad referendum” da solicitação de afastamento 173 

do país do Prof. Alexandre Alves Porsse, no período de 25/08/2019 a 01/09/2019 174 

para participar e apresentar trabalho no 59º Congresso ERSA, em Lyon – França. 175 

Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, o 176 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do “ad 177 

referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 178 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0135/2019-SA. 2) Processo nº 23075.041178/2019-179 

51 – Homologação da aprovação “ad referendum” da solicitação de afastamento 180 

do país do Prof. Vinícius de Almeida Vale, no período de 25/08/2019 a 181 

01/09/2019 para participar e apresentar trabalho no 59º Congresso ERSA, em 182 

Lyon – França. Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado 183 

Gimenez, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 184 

homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo 185 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0136/2019-SA. 3) Processo nº 186 

23075.037718/2019-00 – Homologação da aprovação “ad referendum” da 187 

solicitação de afastamento do país do Prof. Junior Ruiz Garcia, para participar e 188 

apresentar trabalho no IX Congresso da APDEA (Associação Portuguesa de 189 

Economia Agrária) e III Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e 190 

Desenvolvimento Rural (ESADR), no período de 13/10 a 20/10/2019, em Lisboa e 191 

Oeiras – Portugal. Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio 192 

Prado Gimenez, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 193 

homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo 194 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0137/2019-SA. 4) Processo nº 195 

23075.041992/2019-75 - Homologação da aprovação “ad referendum” da 196 

solicitação de afastamento do país do Prof. João Basílio Pereima Neto, no 197 

período de 25/08/2019 a 01/09/2019 para participar e apresentar trabalho no 59º 198 

Congresso ERSA, em Lyon – França. Nos termos do parecer do Conselheiro 199 

Fernando Antonio Prado Gimenez, o processo está devidamente instruído, sendo 200 



favorável à homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta no 201 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0138/2019-SA. 5) 202 

Processo nº 23075.010364/2019-48 – Homologação da aprovação “ad 203 

referendum” do resultado do concurso público para professor do magistério 204 

superior, referente ao Edital nº 139/19-PROGEPE, retificado pelo Edital n º 205 

158/19-PROGEPE, para a área de conhecimento Ciência da Informação do 206 

DECIGI e da solicitação de reabertura do Edital do concurso e indicação de 207 

membros para comissão de homologação das inscrições. Nos termos do parecer 208 

do Conselheiro José Guilherme Silva Vieira, o processo está devidamente 209 

instruído, sendo favorável à homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que 210 

mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 211 

0139/2019-SA. 6) Processo nº 23075.045270/2019-90 – Homologação da 212 

aprovação “ad referendum” da recepção de bens doados pelo CEFET/RJ. Nos 213 

termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o processo está 214 

devidamente instruído, sendo favorável à homologação do “ad referendum”. O 215 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 216 

RESOLUÇÃO 0140/2019-SA. 7) Processo nº 23075.044980/2019-01 – 217 

Avaliação de oportunidade e conveniência do recebimento, das condições de 218 

utilização, instalação e manutenção dos bens a serem doados pelo Banco 219 

Central do Brasil. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de 220 

Azevedo, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à doação dos 221 

bens à UFPR/SA. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados 222 

por unanimidade. RESOLUÇÃO 0141/2019-SA. 8) Processo nº 223 

23075.045094/2019-96 - Relatório de Atividades 2019/1 da JR Consultoria. Nos 224 

termos do parecer da Conselheira Simone Cristina Ramos, a JR atende as 225 

finalidades, objetivos e parâmetros de atuação delimitados, sendo favorável à 226 

aprovação do relatório. O Parecer e o que mais consta no processo foram 227 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0142/2019-SA. 9) Processo nº 228 

23075.047481/2019-67 – Solicitação de abertura de concurso público para 229 

preenchimento da vaga decorrente de aposentadoria da professora Adriana 230 

Roseli Wunsch Takahashi, do DAGA. Nos termos do parecer da Conselheira 231 

Dayani Cris de Aquino, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 232 

solicitação de abertura de concurso público para o cargo de Professor do Grupo 233 

Magistério Superior, Classe A, com a denominação Adjunto A, no regime de 40 234 

horas Dedicação Exclusiva, para a área de conhecimento Administração 235 

Estratégica, tendo como membros da comissão julgadora: Titulares do DAGA: 236 

Camila Camargo; Samantha de Toledo Boehs, Membros Suplentes do DAGA: 237 

Simone Cristina Ramos; Márcia Ramos May. Membros Titulares da UFPR 238 

(externos ao Departamento): Fernando Motta Correia (Departamento de 239 

Economia); Vinícius de Almeida Vale (Departamento de Economia); Membros 240 

Suplentes da UFPR (externos ao Departamento): Dayani Cris de Aquino 241 

(Departamento de Economia); Márcia Shizue Massukado Nakatani 242 

(Departamento de Turismo). Membro Titular Externo à UFPR: Thiago Cavalcante 243 

Nascimento (Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração da 244 

UTFPR). Membro Suplente Externo à UFPR: Paulo Daniel Batista de Souza 245 

(Chefe do Departamento de Administração da UTFPR); assim como vincular a 246 

abertura do referido concurso à devolução ou remanejamento da vaga de 247 

Magistério Superior contida no Processo 23075.092990/2011-97, digitalizado sob 248 

o Processo SEI 23075.046685/2019-81, ou equivalente. O Parecer e o que mais 249 

consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 250 



0143/2019-SA. 10) Processo nº 23075.047457/2019-28 - Abertura de concurso 251 

público para preenchimento da vaga decorrente de remoção do professor Luiz 252 

Daniel Haj Mussi do DAGA para o Departamento de Direito Privado, para a área 253 

de conhecimento Direito Empresarial. Nos termos do parecer da Conselheira 254 

Dayani Cris de Aquino, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 255 

solicitação de abertura de concurso público para provimento de uma vaga para o 256 

cargo de Professor do Grupo Magistério Superior, Classe A, com a denominação 257 

Adjunto A, no regime de 20 horas semanais, para a área de conhecimento Direito 258 

Empresarial, decorrente da remoção do professor Luiz Daniel Rodrigues Haj 259 

Mussi para o Departamento de Direito Privado (Setor de Ciências 260 

Jurídicas/UFPR), conforme Portaria 488 - REITORIA, de 21 de junho de 2019; 261 

assim como a composição da comissão julgadora, composta pelos Professores 262 

Titulares: Ana Paula Mussi Szabo Cherobim (DAGA), Pedro Guilherme Ribeiro 263 

Piccoli (DAGA), Antônio Barbosa Lemes Júnior (UTFPR), Arthur Mendes Lobo 264 

(CONTABILIDADE/UFPR) e Luiz Daniel Rodrigues Haj Mussi (DIREITO 265 

PRIVADO/UFPR); Para Suplentes: Jane Mendes Ferreira Fernandes (DAGA), 266 

Melody de Campos Soares Porsse (DAGA), Admir Clemente 267 

(CONTABILIDADE/UFPR), Edson Isfer (DIREITO PRIVADO/UFPR) e Murilo 268 

Andrade (FACEAR). O Parecer e o que mais consta no processo foram 269 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0144/2019-SA. 11) Processo nº 270 

23075.046262/2019-61 – Solicitação de afastamento do país do Professor 271 

Cláudio Edwards Barros para apresentar trabalho no evento 31º Asian-Pacific 272 

Conference on International Accounting Issues, no período de 11/10/2019 a 273 

18/10/2019, na Cidade de Varsóvia/Polônia. Nos termos do parecer do 274 

Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo 275 

favorável à solicitação de afastamento. O Parecer e o que mais consta no 276 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0145/2019-SA. 12) 277 

Processo nº 23075.043090/2019-73 – Solicitação de afastamento do país do 278 

professor João Basílio Pereima Neto, para participar da Escuela de Verano de las 279 

Economías Latinoamericanas, da ECLAC - Economic Commision for Latin 280 

American and Caribbean - United Nations, na cidade de Santiago no Chile, no 281 

período de 04/08/2019 a 10/08/2019. Nos termos do parecer do Conselheiro 282 

Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 283 

solicitação de afastamento. O Parecer e o que mais consta no processo foram 284 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0146/2019-SA. 13) Processo nº 285 

23075.037524/2019-04 – Proposta de criação de Doutorado Profissional em 286 

Economia. Nos termos do parecer do Conselheiro Eduardo Angeli, o processo 287 

está devidamente instruído, sendo favorável à proposta de criação do curso, 288 

considerando que a proposta de Doutorado Profissional em Economia ora 289 

analisada possui mérito acadêmico, conforme apreciado na última reunião do 290 

Conselho Setorial, e uma vez que os itens apresentados naquela oportunidade 291 

foram corrigidos. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados 292 

por unanimidade. RESOLUÇÃO 0147/2019-SA. 14) Processo nº 23075.030348/ 293 

2019-71 - Atualização do relatório de encerramento do curso de especialização 294 

em Marketing Empresarial - Turma 2011 para substituição de certificado da aluna 295 

Débora Cristina Alves da Cunha Milla de aperfeiçoamento para especialização. 296 

Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está 297 

devidamente instruído, sendo favorável à inclusão e emissão de certificado de 298 

Especialista para a aluna egressa Débora Cristina Alves da Cunha Milla. O 299 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 300 



RESOLUÇÃO 0148/2019-SA. 15) Processo nº 23075.038041/2019-19 - 301 

Encerramento financeiro e transferência do saldo remanescente do curso de 302 

especialização em MBA Gestão de Talentos e Comportamento Humano - turma 303 

2015. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo 304 

está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação do relatório de 305 

encerramento e transferência do saldo remanescente. O Parecer e o que mais 306 

consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 307 

0149/2019-SA. 16) Processo nº 23075.166702/2016-52 – Alteração de Plano de 308 

Trabalho, inclusão de anexos I para pagamento de orientações de Trabalhos de 309 

Conclusão de Curso e transferência de rubrica para pagamento de licença de uso 310 

de software, do curso de Especialização MBA em Banking para Cooperativas de 311 

Crédito – turma 2017. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter 312 

Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação 313 

de alteração do plano de trabalho, favorável a inclusão do anexo I para 314 

pagamento de orientações, assim como a transferência da rubrica. O Parecer e o 315 

que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 316 

0150/2019-SA. Nada mais havendo a tratar o professor presidente agradeceu a 317 

presença de todos, e declarou encerrada a reunião da qual para constar eu, 318 

Cesar Luiz Hernandes Martarello, Assistente em Administração, lavrei a presente 319 

Ata. 320 


