
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1 

Ata da quingentésima quadragésima quinta reunião ordinária do Conselho 2 

Setorial do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. 3 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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; Fernando Motta Correia, Vice-diretor 8 

do Setor; Sayuri Unoki de Azevedo, Coordenadora do Curso de Ciências 9 

Contábeis; Jose Guilherme Silva Vieira, Chefe do Departamento de Economia; 10 

Glauco Gomes de Menezes, Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação 11 

em Gestão da Informação; Fernando Glufke Reis, Suplente da Chefia do 12 

Departamento de Administração Geral e Aplicada; Luciano Marcio Scherer, Chefe 13 

do Departamento de Ciências Contábeis; Ana Maria Machado Toaldo, 14 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Administração; Simone 15 

Cristina Ramos, Coordenadora do Curso de Administração; Suely Ferreira da 16 

Silva, Vice-coordenadora do Curso de Gestão da Informação; Egon Walter 17 

Wildauer, Chefe do Departamento de Ciência e Gestão da Informação; Flaviano 18 

Costa, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Contabilidade; Armando 19 

João Dalla Costa, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Economia; 20 

Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 21 

Gestão de Organizações, Liderança e Decisão; Fernanda Salvador Alves, Vice-22 

coordenadora do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e 23 

Transferência de Tecnologia para a Inovação; Juliana Miyuki Shimazaki, 24 

Representante discente do CEAD; e Guilherme Rocha Silva, Representante 25 

discente do CEAD. Havendo número legal, o professor presidente deu início à 26 

reunião com a deliberação das atas da 543ª e 544ª reuniões, que foram 27 

aprovadas por unanimidade; Em seguida, na sessão de informes o Senhor 28 

Presidente lembrou os presentes sobre a devida instrução documental, quando 29 

do encaminhamento de processos para apreciação deste Conselho; Também 30 

solicitou às chefias departamentais que em consulta aos seus, indiquem dois 31 

docentes de cada unidade para comporem o Conselho Setorial de Relações 32 

Internacionais; Por fim, informou aos conselheiros sobre a renovação do termo de 33 

concessão de uso de espaço pela AIESEC, assim como a dificuldade de 34 

comunicação com os representantes legais dessa organização. Não havendo 35 

mais informes, passou-se às solicitações de inclusões, na qual a conselheira 36 

Sayuri solicitou a inclusão de dois processos protocolados por discentes do curso 37 

de Gestão da Informação Ordem, e a conselheira Ana Maria, solicitou a inclusão 38 

do processo de recurso da candidata em concurso público para carreira do 39 

magistério, a senhora Virginia. Todos os processos foram inclusos na pauta, por 40 

unanimidade. Não havendo mais solicitações de inclusões, passou-se a Ordem 41 

do Dia que ficou assim constituída: 1) Processo nº 23075.049416/2019-76 – 42 

Homologação da aprovação pelo DAGA/SA da prorrogação da licença para tratar 43 

de interesses particulares da Professora Karla Closs Fonseca. Nos termos do 44 

parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente 45 

instruído, sendo favorável a aprovação da solicitação de afastamento pelo 46 

período de 05 de outubro de 2019 a quatro de outubro de 2020. O Parecer e o 47 

que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 48 

0156/2019-SA; 2) Processo nº 23075.046262/2019-61- Solicitação de alteração 49 

do ônus do afastamento do país do Prof. Dr. Claudio Marcelo Edwards Barros 50 



para participar do 31º ASIAN-PACIFIC CONFERENCE ON INTERNACIONAL 51 

ACCOUNTING ISSUES, na cidade de Varsóvia - Polônia, no período de 52 

11/10/2019 a 18/10/2019. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter 53 

Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação 54 

de alteração. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 55 

unanimidade; RESOLUÇÃO 0157/2019-SA; 3) Processo nº 23075.040053/2019-56 

11 – Avaliação de desempenho em estágio probatório – 1ª etapa do Prof. Ivan 57 

Colangelo Salomão, lotado no Departamento de Economia. Nos termos do 58 

parecer da Conselheira Maria do Carmo Duarte Freitas, lido pelo Conselheiro 59 

Glauco Gomes de Menezes, o processo está devidamente instruído, sendo 60 

favorável à homologação do resultado da Comissão designada para a avaliação 61 

de desempenho em estágio probatório, 1ª etapa do Prof. Ivan Colangelo 62 

Salomão, que obteve cem (100) pontos na somatória dos fatores. O Parecer e o 63 

que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 64 

0158/2019-SA; 4) Processo nº 23075.051686/2019-47 – Homologação da 65 

aprovação “ad referendum” da solicitação de afastamento do país da Professora 66 

Bárbara Galleli Dias, para participar da British Academy of Management 67 

Conference - BAM 2019, no período entre 01 e 07 de setembro de 2019, com 68 

ônus PROAP/UFPR. Nos termos do parecer da Conselheira Maria do Carmo 69 

Duarte Freitas, lido pelo Conselheiro Glauco Gomes de Menezes, o processo 70 

está devidamente instruído, sendo favorável homologação da aprovação “ad 71 

referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 72 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0159/2019-SA; 5) Processo nº 23075. 73 

049748/2019-51 – Homologação da aprovação “ad referendum” da solicitação de 74 

remoção do Professor Glauco Gomes de Menezes, mediante aprovação em 75 

chamada pública de remoção – DEPLAE/ED. Nos termos do parecer da 76 

Conselheira Joana Gusmão Lemos, lido pela Conselheira Suely Ferreira da Silva, 77 

o processo está devidamente instruído, sendo favorável a homologação da 78 

aprovação !ad refendum”. O Parecer e o que mais consta no processo foram 79 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0160/2019-SA; 6) Processo nº 80 

23075.050131/2019-88 – Relatório Técnico de Atividades Final do Curso de 81 

Especialização MBA em Gestão Estratégica turma 2015. Nos termos do parecer 82 

do Conselheiro Luciano Márcio Scherer, o processo está devidamente instruído, 83 

sendo favorável à aprovação do relatório técnico de atividades final. O Parecer e 84 

o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 85 

0161/2019-SA; 7) Processo nº 23075.043661/2019-70 – Encerramento 86 

financeiro e transferência de saldo remanescente do curso de especialização em 87 

MBA Gestão Estratégica - turma 2015. Nos termos do parecer do Conselheiro 88 

Luciano Márcio Scherer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável 89 

à aprovação do relatório de Encerramento Financeiro, assim como a 90 

transferência do saldo remanescente para a conta do Departamento de 91 

Administração Geral e Aplicada. O Parecer e o que mais consta no processo 92 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0162/2019-SA; 8) Processo nº 93 

23075.057689/2019-94 – Criação do Curso de Especialização em Análise de 94 

Conjuntura Econômica, proposto pelo Professor Ivan Colangelo Salomão, do 95 

Departamento de Economia. Nos termos do parecer do Conselheiro Luciano 96 

Márcio Scherer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 97 

aprovação da solicitação de abertura do curso de especialização, assim como a 98 

aprovação dos elementos que o compõem, a saber: o plano de trabalho; a 99 

composição da equipe de trabalho e seus respectivos PIT’s; a escolha da 100 



fundação de apoio – FUPEF; a indicação do fiscal do contrato; e demais 101 

características contidas na proposta registrada no sistema eletrônico SISpro. O 102 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 103 

RESOLUÇÃO 0163/2019-SA; 9) Processo nº 23075.047457/2019-28 – 104 

Indicação da Comissão de homologação das inscrições do concurso público para 105 

Professor de Magistério Superior para a área de conhecimento Direito 106 

Empresarial do DAGA/SA. Nos termos do parecer do Conselheiro José 107 

Guilherme Silva Vieira, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 108 

aprovação da indicação das Professoras Ana Paula Mussi Szabo Cherobim, Jane 109 

Mendes Ferreira Fernandes e Melody de Campos Soares Porsse para compor 110 

comissão de homologação das inscrições do Concurso Público para Professor do 111 

Magistério Superior, Classe A, com a denominação Adjunto A, Nível I, no regime 112 

20 (vinte) horas semanais, na área de conhecimento Direito Empresarial, para o 113 

Departamento de Administração Geral e Aplicada. O Parecer e o que mais consta 114 

no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0164/2019-SA; 115 

10) Processo nº 23075.048545/2019-47 – Recurso impetrado pela discente 116 

GABRIELLE DENISE RIBEIRO BORGES contra decisão do colegiado do Curso 117 

de Ciências Contábeis pela manutenção do indeferimento do seu contrato de 118 

estágio não obrigatório. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris de 119 

Aquino, lido pelo professor Fernando Motta Correia, o processo está devidamente 120 

instruído, sendo favorável à solicitação do deferimento da solicitação da discente, 121 

condicionado a: 1) Que o contrato de estágio seja reescrito com duração de 6 122 

meses; 2) Que a aluna matricule-se em todas as disciplinas possíveis dentro de 123 

seu turno escolar; 3) Que ao fim do contrato de 6 meses a renovação do contrato 124 

só aconteça se a aluna efetivamente apresentou melhora de desempenho, cuja 125 

métrica é a aprovação em TODAS as disciplinas matriculadas no semestre. 4) 126 

Que o professor orientador seja o responsável por acompanhar o desempenho 127 

da aluna e garantir que os condicionamentos aqui colocados sejam cumpridos. O 128 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por maioria de votos. 129 

RESOLUÇÃO 0165/2019-SA; 11) Processo nº 23075.045377/2019-38 – 130 

Proposta de ajuste curricular do Curso de Ciências Contábeis para ampliar a 131 

oferta de disciplinas optativas. Nos termos do parecer da Conselheira Simone 132 

Cristina Ramos, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 133 

aprovação da solicitação de criação da disciplina. O Parecer e o que mais consta 134 

no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0166/2019-SA; 135 

12) Processo nº 23075.055561/2019-96 – Solicitação de afastamento do país do 136 

Prof. Claudimar Pereira da Veiga para participar do ISPOR - International Society 137 

for Health Economics and Outcomes Research, no período de 12/09/2019 a 138 

14/09/2019, em Bogotá – Colômbia. Nos termos do parecer do Conselheiro 139 

Flaviano Costa, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 140 

solicitação de afastamento. O Parecer e o que mais consta no processo foram 141 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0167/2019-SA; 13) Processo nº 142 

23075.009083/2019-42 – Substituição do Coordenador do Curso de 143 

Especialização MBA Gestão em Engenharia. Nos termos do parecer do 144 

Conselheiro Germano Glufke Reis, o processo está devidamente instruído, sendo 145 

favorável à solicitação de indicação do Professor José Marcelo Almeida Prado 146 

Cestari como Coordenador do Curso de Especialização MBA Gestão em 147 

Engenharia em substituição ao Professor José Simão de Paula Pinto, assim 148 

como a aprovação do PIT do Professor José Marcelo Almeida Prado Cestari. O 149 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 150 



RESOLUÇÃO 0168/2019-SA; 14) Processo nº 23075.193084/2017-02 – 151 

Solicitação de alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização - MBA 152 

em Auditoria Integral - Turma 2018. Nos termos do parecer do Conselheiro 153 

Germano Glufke Reis, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à 154 

solicitação de alteração do plano de trabalho, para remanejamento de rubricas. O 155 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 156 

RESOLUÇÃO 0169/2019-SA; 15) Processo nº 23075.051084/2018-17 – 157 

Solicitação de alteração de plano de trabalho do Curso de Especialização MBA – 158 

Auditoria Integral - turma 2019 para substituição de professor e consequente 159 

remanejamento de rubrica. Nos termos do parecer do Conselheiro Germano 160 

Glufke Reis, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação 161 

da solicitação de alteração de plano de trabalho do curso; da substituição do 162 

docente interno Henrique Portulhak pela docente externa Elisa Francielli Marchi; 163 

assim como da solicitação de aprovação do remanejamento de rubrica. O 164 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 165 

RESOLUÇÃO 0170/2019-SA; 16) Processo nº 23075.057237/2019-11 – 166 

Solicitação da Jr Consultoria de uso do saguão térreo do Setor para a realização 167 

do evento "Trajetória", que ocorrerá ao longo do dia 30 de outubro de 2019. Nos 168 

termos do parecer do Conselheiro Fernando Motta Correia, o processo está 169 

devidamente instruído, e após deliberação, o Conselho aprovou a solicitação de 170 

uso dos espaços do Setor pela requerente, condicionado aos seguintes fatores: A 171 

cessão das salas de aula seguirá a tramitação e autorização conforme 172 

determinação da Comissão de Ensalamento do Setor; e a montagem e 173 

desmontagem de qualquer estrutura, será executada no período entre 13h e 17h, 174 

não concorrendo com horários regulares de atividade acadêmica. Decisão 175 

aprovada por unanimidade. RESOLUÇÃO 0171/2019-SA; 17) Processo nº 176 

23075.057312/2019-35 – Aproveitamento do 2º colocado do Concurso Público 177 

para Magistério Superior, na área de conhecimento Economia Matemática, para 178 

provimento da vaga decorrente de aposentadoria da Professora Iara Vigo de 179 

Lima. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o 180 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de 181 

aproveitamento de candidato aprovado. O Parecer e o que mais consta no 182 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0172/2019-SA. 18) 183 

Processo nº 23075.055758/2019-25 – Solicitação da discente JACQUELINE DE 184 

SOUZA, de revisão do indeferimento pelo Colegiado do Curso de Gestão da 185 

Informação, para Quebra de pré-requisito para cursar a disciplina SIN 196 - 186 

Estágio Supervisionado I. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de 187 

Azevedo, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação 188 

da solicitação da discente. O Parecer e o que mais consta no processo foram 189 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0173/2019-SA. 19) Processo nº 190 

23075.054989/2019-11 – Solicitação do discente TALEL NISSR, de revisão do 191 

indeferimento pelo Colegiado do Curso de Gestão da Informação, para Quebra 192 

de pré-requisito para cursar a disciplina SIN 196 - Estágio Supervisionado I. Nos 193 

termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o processo está 194 

devidamente instruído, sendo favorável à aprovação da solicitação do discente. O 195 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 196 

RESOLUÇÃO 0174/2019-SA. 20) Processo nº 23075.058426/2019-01 – 197 

Recurso protocolado pela candidata Virginia Laura Fernández referente ao 198 

Parecer Conclusivo da Comissão Julgadora do concurso público para carreira do 199 

magistério superior, na área de conhecimento Elaboração e Análise de Projetos 200 



do Departamento de Economia, Edital 196/19 - PROGEPE. Nos termos do 201 

parecer da Conselheira Ana Maria Machado Toaldo, a requerente não apresenta 202 

elementos concretos para motivação da demanda. Sendo favorável ao 203 

indeferimento da solicitação da candidata. Em discussão, o Conselheiro Luciano 204 

Marcio Scherer registrou “manifestação de repúdio do Departamento de Ciências 205 

Contábeis em relação à afirmação da candidata sobre a forma como a banca do 206 

concurso público conduziu os trabalhos, considerando que tanto o Presidente 207 

como a Relatora da banca eram professores do DECONT”.  O Parecer e o que 208 

mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 209 

0175/2019-SA. Nada mais havendo a tratar o professor presidente agradeceu a 210 

presença de todos, e declarou encerrada a reunião da qual para constar eu, 211 

Cesar Luiz Hernandes Martarello, Assistente em Administração, lavrei a presente 212 

Ata. 213 


