
SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1 

Ata da quingentésima quadragésima sétima reunião ordinária do Conselho 2 

Setorial do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. 3 

Aos dezenove dias do mês de setembro 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; Kenia Barreiro de Souza. Vice-coordenadora do Programa de Pós-9 

graduação em Desenvolvimento Econômico; Jose Guilherme Silva Vieira, Chefe 10 

do Departamento de Economia; Lais de Lima Rocha, representante dos 11 

servidores Técnico-administrativos; Anelise Krauspenhar Pinto Figari, Vice-12 

coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Dayani Cris de Aquino, 13 

Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; Glauco Gomes de Menezes, 14 

Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação;  15 

Elizabeth Licke da Luz, representante da SiBi no Setor; Germano Glufke Reis, 16 

Suplente da Chefia do Departamento de Administração Geral e Aplicada; Luciano 17 

Marcio Scherer, Chefe do Departamento de Ciências Contábeis; Ana Maria 18 

Machado Toaldo, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em 19 

Administração; Jose Roberto Frega, Vice-coordenador do Curso de 20 

Administração; Joana Gusmão Lemos, Coordenadora do Curso de Gestão da 21 

Informação; Egon Walter Wildauer, Chefe do Departamento de Ciência e Gestão 22 

da Informação; Flaviano Costa, Coordenador do Programa de Pós-graduação em 23 

Contabilidade; Adalto Acir Althaus Junior, Vice-coordenador do Programa de Pós-24 

graduação em Economia; Cassius Tadeu Scarpin, Coordenador do Programa de 25 

Pós-graduação em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão; Juliana Miyuki 26 

Shimazaki, Representante discente do CEAD; e Guilherme Rocha Silva, 27 

Representante discente do CACE. Havendo número legal, o professor presidente 28 

deu início à reunião com a deliberação das atas da 545ª e 546ª reuniões, que 29 

foram aprovadas por unanimidade; Em seguida, na sessão de informes o Senhor 30 

Presidente lembrou os presentes sobre o uso racional dos insumos e estrutura da 31 

universidade, solicitando a extensão do lembrete aos demais servidores do Setor; 32 

Também informou aos presentes que não há comunicado oficial sobre o 33 

contingenciamento de recursos ou sua reversão, e que será diligente sobre as 34 

informações acerca da matéria; Por fim, o Conselheiro Cassius informou sobre o 35 

primeiro processo seletivo do PPGOLD, para a formação da primeira turma, com 36 

aula inaugural em vinte e três de setembro, estendendo o convite aos presentes. 37 

Não havendo mais informes, passou-se às solicitações de inclusões, na qual a 38 

conselheira Dayani, e os Conselheiros Fernando e Jose solicitaram inclusão de 39 

processos de afastamento do país, de avaliação em probatório docente e de 40 

prorrogação de prazo de convênio. Todos os processos foram inclusos na pauta, 41 

por unanimidade. Não havendo mais solicitações de inclusões, passou-se a 42 

Ordem do Dia que ficou assim constituída: 1) Processo nº 23075.056145/2019-43 

13 – Homologação da aprovação “ad referendum” de solicitação de afastamento 44 

do país, do Prof. Blênio Cezar Severo Peixe, para participação no XVI Congreso 45 

Internacional de Costos, em Mendonza, Argentina, pelo período de 27 a 46 

28/09/2019. Nos termos do parecer do Conselheiro Huascar Fialho Pessali, lido 47 

pela Conselheira Laís de Lima Rocha, o processo está devidamente instruído, 48 

sendo favorável à aprovação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta 49 

no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0182/2019-SA; 2) 50 



Processo nº 23075.060839/2019-47- Solicitação de afastamento do país, da 51 

profa. Fernanda Salvador Alves, pelo período de 28/10 a 03/11/2019, para 52 

participação na 54º Assembleia Anual Cladea e XVIII Congresso Latino-53 

Iberoamericana de Gestión Tecnológica, Lima e Medellin. Nos termos do parecer 54 

do Conselheiro Huascar Fialho Pessali, lido pela Conselheira Laís de Lima 55 

Rocha, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de 56 

afastamento do país. O Parecer e o que mais consta no processo foram 57 

aprovados por unanimidade; RESOLUÇÃO 0183/2019-SA; 3) Processo nº 58 

23075.026710/2019-18 – Encerramento financeiro e transferência de saldo 59 

remanescente, do curso de especialização MBA Finanças, Turma 2016. Nos 60 

termos do parecer do Conselheiro Luciano Marcio Scherer, é necessário a 61 

inclusão do Relatório Técnico de Atividades final, o Termo de Cumprimento do 62 

Objeto e a Relação de Treinados/Capacitados. A transferência do saldo 63 

remanescente deverá ser transferida para a conta única do Departamento de 64 

Administração Geral e Aplicada. O Parecer e o que mais consta no processo 65 

foram aprovados por maioria de votos. RESOLUÇÃO 0206/2019-SA; 4) 66 

Processo nº 23075.029643/2018-02 – Solicitação de reabertura do curso de 67 

especialização MBA em Marketing Empresarial, turma 2016, da profa. Camila 68 

Camargo. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, lido 69 

pela Conselheira Anelise Krauspenhar Pinto Figari, o processo está devidamente 70 

instruído, sendo favorável a reabertura da turma. O Parecer e o que mais consta 71 

no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0184/2019-SA; 5) 72 

Processo nº 23075.210764/2017-90 – Solicitação de reabertura do curso de 73 

especialização MBA em Finanças, turma 2014, do prof. Rodrigo Oliveira Soares, 74 

para correções. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, 75 

lido pela Conselheira Anelise Krauspenhar Pinto Figari, o processo está 76 

devidamente instruído, sendo favorável a reabertura do curso. O Parecer e o que 77 

mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 78 

0185/2019-SA; 6) Processo nº 23075.055458/2018-65 – Solicitação de 79 

encerramento acadêmico do curso de especialização MBA em Marketing, turma 80 

2016, do prof. José Carlos Korelo. Nos termos do parecer do Conselheiro 81 

Luciano Márcio Scherer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável 82 

à aprovação do Relatório de encerramento didático. O Parecer e o que mais 83 

consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 84 

0186/2019-SA; 7) Processo nº 23075.010364/2019-48 – Homologação da 85 

composição da banca julgadora e data de instalação dos trabalhos, para o 86 

concurso público para carreira do magistério superior, Edital 298/2019-87 

PROGEPE. Nos termos do parecer do Conselheiro José Guilherme Silva Vieira a 88 

banca julgadora ficou assim composta: como titulares, os professores doutores 89 

Sônia Maria Breda (DECIGI – UFPR), Vera Lúcia Belo Chagas (DECIGI – UFPR), 90 

Carlos Henrique Kuretzki (Universidade Positivo), Simone Bernardes Voese 91 

(DECONT – UFPR), Paulo Marcelo Ferraresi Pegino (DAGA – UFPR), e como 92 

suplentes, os professores doutores Glauco Gomes de Menezes (DAGA – UFPR), 93 

Helena de Fátima Nunes Silva (DECIGI – UFPR), Gaspar Collet Pereira 94 

(Faculdade Bagozzi), José Roberto Frega (DAGA – UFPR) e Sayuri Unoki de 95 

Azevedo (DECONT – UFPR). A data de instalação dos trabalhos da banca foi 96 

definida para 18 de novembro de 2019. O Parecer e o que mais consta no 97 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0187/2019-SA; 8) 98 

Processo nº 23075.064065/2019-23 – Solicitação de afastamento do país, do 99 

prof. Alexandre Alves Porsse, para visita técnica na Universidade de Illinois e 100 



participação no encontro da Associação Intenacional de Ciência Regional, entre 101 

os dias 02 e 17/11/2019. Nos termos do parecer da Conselheira Joana Gusmão 102 

Lemos, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de 103 

afastamento. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 104 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0188/2019-SA; 9) Processo nº 23075.063878/2019-105 

04 – Solicitação de afastamento do país, do prof. Junior Ruiz Garcia, para 106 

participação na IX Jornadas de Economía Ecológica, entre os dias 24 e 107 

30/11/2019. Nos termos do parecer da Conselheira Joana Gusmão Lemos, o 108 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de 109 

afastamento. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 110 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0189/2019-SA; 10) Processo nº 111 

23075.039214/2019-16 – Avaliação em estágio probatório, 2ª Etapa, do professor 112 

Adalto Acir Althaus Junior. Nos termos do parecer do Conselheiro Cassius Tadeu 113 

Scapin, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação do 114 

resultado da comissão de avaliação. O Parecer e o que mais consta no processo 115 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0190/2019-SA; 11) Processo 116 

nº 23075.063213/2019-92 – Emissão de certificado de Especialista para o 117 

egresso Eleandro Jony de Freitas, do curso MBA em Auditoria Integral, turma 118 

2011. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris de Aquino, o processo 119 

está devidamente instruído, sendo favorável à emissão do certificado. O Parecer 120 

e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 121 

RESOLUÇÃO 0191/2019-SA; 12) Processo nº 23075.063198/2019-82 – 122 

Emissão de 2º via de certificado de Especialista para o egresso Luiz Carlos 123 

Fonseca, do curso de Especialização em Controladoria, turma 2003. Nos termos 124 

do parecer da Conselheira Dayani Cris de Aquino, o processo está devidamente 125 

instruído, sendo favorável à solicitação de emissão do certificado. O Parecer e o 126 

que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 127 

0192/2019-SA; 13) Proposta SISpro – Abertura de turma para o curso de 128 

Contabilidade e Finanças, turma 2020, coordenado por Luiz Rogério Farias. Nos 129 

termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, lido pelo 130 

Conselheiro Germano Glufke Reis, o processo está devidamente instruído, sendo 131 

favorável à solicitação de abertura de turma, assim como aprovar: I. o plano de 132 

trabalho; II. a composição da equipe de trabalho vinculada à UFPR; III. a 133 

composição da equipe de trabalho externa à UFPR; IV. a indicação do fiscal do 134 

contrato; e V. a manifestação de interesse da fundação de apoio - FUPEF. O 135 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 136 

RESOLUÇÃO 0193/2019-SA; 14) Proposta SISpro – Abertura de turma para o 137 

curso de Controladoria, turma 2020, coordenado por Jackson Ciro Sandrini. Nos 138 

termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, lido pelo 139 

Conselheiro Germano Glufke Reis, o processo está devidamente instruído, sendo 140 

favorável à solicitação de abertura de turma, assim como aprovar: I. o plano de 141 

trabalho; II. a composição da equipe de trabalho vinculada à UFPR; III. a 142 

composição da equipe de trabalho externa à UFPR; IV. a indicação do fiscal do 143 

contrato; e V. a manifestação de interesse da fundação de apoio - FUPEF. O 144 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 145 

RESOLUÇÃO 0194/2019-SA; 15) Proposta SISpro – Abertura de turma para o 146 

curso de Governança Corporativa e Compliance, turma 2020, coordenado por 147 

Tatiane de Oliveira Marques. Nos termos do parecer da Conselheira Simone 148 

Cristina Ramos, lido pelo Conselheiro José Roberto Frega, o processo está 149 

devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de abertura de turma, assim 150 



como aprovar: I. o plano de trabalho; II. a composição da equipe de trabalho 151 

vinculada à UFPR; III. a composição da equipe de trabalho externa à UFPR; IV. a 152 

indicação do fiscal do contrato; e V. a manifestação de interesse da fundação de 153 

apoio - FUPEF. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 154 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0195/2019-SA; 16) Proposta SISpro – Abertura de 155 

turma para o curso MBA em Auditoria Integral, turma 2020, coordenado por 156 

Claudio Marcelo Edwards Barros. Nos termos do parecer da Conselheira Simone 157 

Cristina Ramos, lido pelo Conselheiro José Roberto Frega, o processo está 158 

devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de abertura de turma, assim 159 

como aprovar: I. o plano de trabalho; II. a composição da equipe de trabalho 160 

vinculada à UFPR; III. a composição da equipe de trabalho externa à UFPR; IV. a 161 

indicação do fiscal do contrato; e V. a manifestação de interesse da fundação de 162 

apoio - FUPEF. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por 163 

unanimidade. RESOLUÇÃO 0196/2019-SA; 17) Proposta SISpro – Abertura de 164 

turma para o curso MBA em Gestão Contábil e Tributária, turma 2020, 165 

coordenado por Romualdo Douglas Colauto. Nos termos do parecer do 166 

Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo 167 

favorável à solicitação de abertura de turma, assim como aprovar: I. o plano de 168 

trabalho; II. a composição da equipe de trabalho vinculada à UFPR; III. a 169 

composição da equipe de trabalho externa à UFPR; IV. a indicação do fiscal do 170 

contrato; e V. a manifestação de interesse da fundação de apoio - FUPEF. O 171 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 172 

RESOLUÇÃO 0197/2019-SA. 18) Proposta SISpro – Abertura de turma para o 173 

curso MBA em Gestão Contábil e Tributária, turma 2020, coordenado por Luiz 174 

Carlos de Souza. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o 175 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de abertura 176 

de turma, assim como aprovar: I. o plano de trabalho; II. a composição da equipe 177 

de trabalho vinculada à UFPR; III. a composição da equipe de trabalho externa à 178 

UFPR; IV. a indicação do fiscal do contrato; e V. a manifestação de interesse da 179 

fundação de apoio - FUPEF. O Parecer e o que mais consta no processo foram 180 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0198/2019-SA. 19) Proposta SISpro 181 

– Alteração do plano de trabalho, com a alteração de docentes do curso MBA em 182 

Gestão Contábil e Tributária, turma 2019, coordenado por Romualdo Douglas 183 

Colauto. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o 184 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de alteração 185 

do plano de trabalho, em decorrência da substituição dos docentes Paulo José 186 

Zanellato e Blênio Cesar Severo Peixe, pelos docentes Jeferson Teodorovicz e 187 

Luciana Klein, respectivamente. O Parecer e o que mais consta no processo 188 

foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0199/2019-SA. 20) Proposta 189 

SISpro – Alteração do plano de trabalho, com a alteração de categoria de 190 

docente do curso MBA em Marketing, turma 2019, coordenado por José Carlos 191 

Korelo. Nos termos do parecer do Conselheiro José Guilherme Silva Vieira, o 192 

processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de alteração 193 

do plano de trabalho, com a alteração de categoria de docente externo, para 194 

docente interno à UFPR.  O Parecer e o que mais consta no processo foram 195 

aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0200/2019-SA. 21) Processo nº 196 

23075.066907/2019-81 – Solicitação de afastamento do país, do prof. Marcos 197 

Wagner da Fonseca. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris de 198 

Aquino, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à solicitação de 199 

afastamento do país, do prof. Marcos Wagner da Fonseca, pelo período de 200 



04/11/2019 a 09/11/2019, considerando também a justificativa de disponibilidade 201 

de passagens ofertada pela companhia aérea. O Parecer e o que mais consta no 202 

processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 0201/2019-SA.  22) 203 

Processo nº 23075.046578/2019-52 – Avaliação em estágio probatório, terceira 204 

etapa, do professor Germano Glufke Reis. Nos termos do parecer do Conselheiro 205 

Fernando Motta Correia, o processo está devidamente instruído, sendo favorável 206 

à aprovação do resultado da comissão de avaliação de estágio probatório. O 207 

Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. 208 

RESOLUÇÃO 0202/2019-SA.  23) Processo nº 23075.008885/2019-35 – 209 

Solicitação de prorrogação do prazo de vigência do convênio 02/2017, 210 

coordenado pelo prof. Blênio Cezar Severo Peixe. Nos termos do parecer do 211 

Conselheiro José Roberto Frega, o processo está devidamente instruído, sendo 212 

favorável à aprovação da homologação “ad referendum” de prorrogação do prazo 213 

de vigência do Convênio 05/2017, nº SICOV 842771, por mais 6 (seis) meses, a 214 

partir da data de vencimento atual, em 23/09/2019. O Parecer e o que mais 215 

consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 216 

0203/2019-SA. Nada mais havendo a tratar o professor presidente agradeceu a 217 

presença de todos, e declarou encerrada a reunião da qual para constar eu, 218 

Cesar Luiz Hernandes Martarello, Assistente em Administração, lavrei a presente 219 

Ata. 220 


