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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

SETOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

Ata da quingentésima quinquagésima segunda reunião ordinária do Conselho Setorial do Setor de Ciências Sociais
Aplicadas.

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas na sala de reuniões da Direção do Setor de
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná, sob a presidência do professor Fernando Mo�a Correia, Diretor
em exercício do Setor, compareceram os senhores conselheiros; Cesar Luiz Hernandes Martarello, Marcio Rogerio de Souza,
representantes dos servidores Técnico-administra�vos; Jose Guilherme Silva Vieira, Chefe do Departamento de Economia;
Kenia Barreiro de Souza, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Econômico; Sayuri Unoki de
Azevedo, Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis; Dayani Cris de Aquino, Coordenadora do Curso de Ciências
Econômicas; Maria do Carmo Duarte Freitas, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação;
Elizabeth Licke da Luz, representante da SiBi no SA; Fernando Antônio Prado Gimenez, Chefe do Departamento de
Administração Geral e Aplicada; Romualdo Douglas Colauto, Decano do Departamento de Ciências Contábeis; Ana Maria
Machado Toaldo, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Administração; Jose Roberto Frega, Vice-coordenador do
Curso de Administração; Joana Gusmão Lemos, Coordenadora do Curso de Gestão da Informação Egon Walter Wildauer, Chefe
do Departamento de Ciência e Gestão da Informação; Nayane Thais Krespi Musial, Vice-coordenadora do Programa de Pós-
graduação em Contabilidade; Adalto Acir Althaus Junior, Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Economia;
Fernanda Salvador Alves, Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação; e Pedro E. Galvão Cardoso, Representante discente do CAGI. Havendo número legal, o professor
presidente deu início à reunião com a deliberação da ata da 551ª reunião, que foi aprovada por unanimidade. O Senhor
Presidente iniciou a sessão de informes expondo que não existe uma sinalização clara sobre os processos de contratação de
professores subs�tutos, e a UFPR aguarda um posicionamento claro do Ministério da Educação; Prosseguiu lembrando os
conselheiros sobre a necessidade de encaminhar a esta Direção, o cronograma de a�vidades para a Semana de Recepção dos
Calouros. Não havendo mais informes, passou-se às solicitações de inclusões e exclusões, na qual o Senhor Presidente
solicitou a exclusão do item de pauta 14, foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais solicitações de alteração de pauta,
passou-se a Ordem do Dia que ficou assim cons�tuída: 1) Processo nº 23075.086989/2019-81– 2ª etapa da avaliação de
desempenho em estágio probatório da Professora BARBARA GALLELI DIAS, lotada no DAGA – Departamento de Administração
Geral e Aplicada. Nos termos do parecer da Conselheira Joana Gusmão Lemos, o processo está devidamente instruído, sendo
favorável à homologação da avaliação. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade.
RESOLUÇÃO 07/2020-SA; 2) Processo nº 23075.090344/2019-42 - Homologar a aprovação "ad referendum" da solicitação de
afastamento do país do Prof. Mauricio Vaz Lobo Bi�encourt pelo período de 22 de fevereiro a 12 de março de 2020 para
par�cipar da Missão de pesquisa do CAPES/PRINT e Cerimônia de Premiação do 2020 Interna�onal Alumni Award na Ohio
State University. Nos termos do parecer da Conselheira Ana Maria Machado Toaldo, o processo está devidamente instruído,
sendo favorável à homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por
unanimidade; RESOLUÇÃO 08/2020-SA; 3) Processo nº 23075.068891/2018-61 – Solicitação de prorrogação do prazo de
validade do concurso público de que tratou o Edital nº 388/18-PROGEPE para a área de conhecimento Economia Matemá�ca
do Departamento de Economia, cujo resultado foi homologado pelo Edital nº 133/19-PROGEPE, publicado no DOU de
28/03/2019. Nos termos do parecer da Conselheira Sayuri Unoki de Azevedo, o processo está devidamente instruído, sendo
favorável à prorrogação do prazo validade do concurso. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por
unanimidade. RESOLUÇÃO 09/2020-SA; 4) Processo nº 23075.080768/2019-07 – Homologação da aprovação “ad referendum”
da alteração da comissão de homologação das inscrições do concurso público para professor do DAGA, para a área de
conhecimento Administração de Marke�ng. Nos termos do parecer do Conselheiro José Guilherme Silva Vieira, o processo
está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do “ad referendum”, que subs�tui a Professora Simone Regina
Didonet, pela Professora Iomara Scandelari Lemos na composição da referida comissão. O Parecer e o que mais consta no
processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 010/2020-SA; 5) Processo nº 23075.080693/2019-56 –
Homologação da aprovação “ad referendum” da alteração da comissão de homologação das inscrições do concurso público
para a área de conhecimento Administração Geral, Organizações e Estratégia. Nos termos do parecer do Conselheiro José
Guilherme Silva Vieira, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do “ad referendum”, que
subs�tui a Professora Queila Regina Ma�tz, pelo Professor Guilherme Francisco Frederico na composição da referida
comissão. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 011/2020-SA; 6)
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Processo nº 23075.080731/2019-71 – Homologação do parecer conclusivo da comissão julgadora do processo sele�vo
referente ao Edital nº 451/2019-PROGEPE para seleção de professor subs�tuto para área de conhecimento Marke�ng do
Departamento de Administração Geral e Aplicada. Nos termos do parecer do Conselheiro José Guilherme Silva Vieira, o
processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do resultado, em que foi declarado classificado e
habilitado o candidato FABRÍCIO PALERMO PUPO. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por
unanimidade. RESOLUÇÃO 012/2020-SA; 7) Processo nº 23075.079459/2019-86 – Homologação do resultado do teste sele�vo
simplificado para professor subs�tuto para a área de conhecimento Finanças do DAGA. Nos termos do parecer da Conselheira
Maria do Carmo Duarte Freitas, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do resultado, em que
foi declarada classificada e habilitada a candidata ANA CLAUDIA AFRA NEITZKE. O Parecer e o que mais consta no processo
foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 013/2020-SA; 8) Processo nº 23075.079457/2019-97 – Homologação do
resultado do teste sele�vo simplificado para professor subs�tuto para a área de conhecimento Direito nas Organizações e
Direito Tributário do DAGA. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris de Aquino, o processo está devidamente
instruído, sendo favorável à homologação do resultado, em que foi declarado classificado e habilitado o candidato Felipe
Frank. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 014/2020-SA; 9) Processo
nº 23075.079433/2019-38 - Homologação do resultado do teste sele�vo simplificado para professor subs�tuto para a área
de conhecimento Gestão de Operações e Logís�ca do DAGA. Nos termos do parecer da Conselheira Dayani Cris de Aquino, o
processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do resultado, em que não houve candidato habilitado e
classificado. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 015/2020-SA; 10)
Processo nº 23075.066302/2019-91 – Homologação do parecer conclusivo da comissão julgadora do processo sele�vo
referente ao Edital nº 437/2019-PROGEPE para seleção de professor subs�tuto para área de conhecimento Economia do
Departamento de Economia. Nos termos do parecer da Conselheira Simone Cris�na Ramos, lido pelo Conselheiro José
Roberto Frega, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do resultado em que foram declarados
classificados e habilitados os candidatos Francisco Adilson Gabardo(1º lugar); Lucas Casonato Jacinto (2º lugar) e Larissa Naves
de Deus Dornelas (3º lugar). Foram habilitados os candidatos: Victor Nunes Leal Cruz e Silva (4º lugar), Elson Rodrigo de Souza
Santos (5º lugar) e Bruno de Lorenzi Cancelier Mazzucco (6º lugar). O Parecer e o que mais consta no processo foram
aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 016/2020-SA; 11) Processo nº 23075.010501/2020-88 – Solicitação do NESDE de
u�lização do pá�o do pavimento térreo do Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Nos termos do parecer da Conselheira Simone
Cris�na Ramos, lido pelo Conselheiro José Roberto Frega, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à
autorização de uso do pá�o. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO
017/2020-SA; 12) Processo nº 23075.007654/2020-48 (SISpro) – Abertura de turma do Curso de Especialização MBA em
Marke�ng turma 2020, do DAGA. Nos termos do parecer do Conselheiro Luciano Márcio Scherer, lido pelo Conselheiro
Romualdo Douglas Colauto, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação da solicitação de abertura
da Turma 2020 do Curso de Especialização MBA em Marke�ng, coordenada pelo prof. Paulo Henrique Muller Prado, assim
como aprovar a documentação con�da na Proposta SISpro relacionada: I. Aprovar o plano de trabalho; II. Aprovar a
composição da equipe de trabalho vinculada à UFPR; III. Aprovar a indicação e manifestação de interesse da fundação de
apoio - FUPEF; IV. Aprovar a indicação do fiscal do contrato; V. Aprovar a minuta de contrato; e VI. Aprovar a composição da
equipe de trabalho externa à UFPR. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade.
RESOLUÇÃO 018/2020-SA; 13) Processo nº 23075.009083/2019-42 (SISpro) – Abertura de turma do Curso de Especialização
MBA Gestão em Engenharia – turma 2020, do DECIGI. Nos termos do parecer do Conselheiro Luciano Márcio Scherer, lido pelo
Conselheiro Romualdo Douglas Colauto, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação da solicitação
de abertura da Turma 2020 do Curso de Especialização MBA em Gestão em Engenharia, coordenada pelo prof. Jose Marcelo
Almeida Prado Cestari, assim como aprovar a documentação con�da na Proposta SISpro relacionada: I. Aprovar o plano de
trabalho; II. Aprovar a composição da equipe de trabalho vinculada à UFPR; III. Aprovar a indicação e manifestação de
interesse da fundação de apoio - FUPEF; IV. Aprovar a indicação do fiscal do contrato; V. Aprovar a minuta de contrato; e VI.
Aprovar a composição da equipe de trabalho externa à UFPR. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por
unanimidade. RESOLUÇÃO 019/2020-SA; 14) Re�rado de pauta; 15) Processo nº 23075.193081/2017-61 – Homologar a
aprovação “ad referendum” da alteração de Plano de Trabalho do curso de Especialização MBA em Gestão de Negócios -
turma 2018, com remanejamento de rubricas e alterações no Anexo E, incluindo as orientações e revisões de monografias,
bem como os respec�vos Planos Individuais de Trabalho - PITs. Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio
Prado Gimenez, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à homologação do “ad referendum”. O Parecer e o
que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 020/2020-SA; 16) Processo nº
23075.193085/2017-49 – Alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização MBA em Gestão Contábil e Tributária –
turma 2018/A, com alterações no Anexo E incluindo as orientações e revisões de monografias, bem como os respec�vos
Planos Individuais de Trabalho – PITs. Nos termos do parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, o processo
está devidamente instruído, sendo favorável à aprovação da solicitação de alteração do plano de trabalho, rela�vo às
alterações no Anexo E, incluindo as orientações e revisões de monografias, bem como os respec�vos Planos Individuais de
Trabalho, do Curso de Especialização MBA em Gestão Contábil e Tributária – turma 2018/A. O Parecer e o que mais consta no
processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 021/2020-SA; 17) Processo nº 23075.004221/2018-16 – Alteração
do Plano de Trabalho do Curso de Especialização - MBA em Gestão Contábil e Tributária - Turma 2018/B. Nos termos do
parecer do Conselheiro Fernando Antonio Prado Gimenez, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à
aprovação da solicitação de alteração do Anexo E do Plano de Trabalho, incluindo as orientações e revisões de monografias,
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bem como os respec�vos Planos Individuais de Trabalho, do Curso de Especialização MBA em Gestão Contábil e Tributária
2018 - Turma B. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 022/2020-SA. 18)
Processo nº 23075.193079/2017-91 – Alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização em Controladoria – turma
2018. Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à
aprovação da alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização em Controladoria – turma 2018, com alterações no
Anexo E, incluindo as orientações e revisões de monografias, bem como os respec�vos Planos Individuais de Trabalho – PITs. O
Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 023/2020-SA. 19) Processo nº
23075.193084/2017-02 – Alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral – turma 2018.
Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à
aprovação da alteração do Plano de Trabalho do Curso de Especialização MBA em Auditoria Integral – turma 2018, com
remanejamento de rubricas e com modificação do Anexo E - Equipe Técnica, incluindo as orientações e revisões de
monografias, bem como os respec�vos Planos Individuais de Trabalho – PITs. O Parecer e o que mais consta no processo foram
aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO 024/2020-SA. 20) Processo nº 23075.193083/2017-50 - Homologar a aprovação “ad
referendum” do Plano de Trabalho do Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças - Turma 2018, com alterações no
Anexo E, incluindo as orientações e revisões de monografias, bem como os respec�vos Planos Individuais de Trabalho – PITs.
Nos termos do parecer do Conselheiro Egon Walter Wildauer, o processo está devidamente instruído, sendo favorável à
homologação do “ad referendum”. O Parecer e o que mais consta no processo foram aprovados por unanimidade. RESOLUÇÃO
025/2020-SA. Nada mais havendo a tratar o professor presidente agradeceu a presença de todos, e declarou encerrada a
reunião da qual para constar eu, Cesar Luiz Hernandes Martarello, Assistente em Administração, lavrei a presente Ata, que
após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por DAYANI CRIS DE AQUINO, COORDENADOR(A) DO CURSO DE
CIENCIAS ECONOMICAS, em 30/07/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KENIA BARREIRO DE SOUZA, COORDENADOR(A) DO PROGRAMA
DE POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, em 30/07/2020, às 15:18, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ADALTO ACIR ALTHAUS JUNIOR, COORDENADOR DO PROGRAMA
DE PG EM DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - MESTRADO PROFISSIONAL, em 30/07/2020, às 15:19,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLAVIANO COSTA, COORDENADOR DO PROGRAMA DE PG EM
CONTABILIDADE, em 30/07/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HILDA JAQUELINE DE NOVAES FUNAKI, ADMINISTRADOR, em
30/07/2020, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO MOTTA CORREIA, VICE DIR SETOR CIENC SOCIAIS
APLIC, em 30/07/2020, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS MINORU HASEGAWA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE MARCELO ALMEIDA PRADO CESTARI, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIA E GESTAO DA INFORMACAO - SA, em 30/07/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSE GUILHERME SILVA VIEIRA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE
ECONOMIA - SA, em 30/07/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ARIEL SANTOS DE ALBUQUERQUE, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 30/07/2020, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por DAFNE MAIARA ALBERTI SILVEIRA, Usuário Externo, em 30/07/2020, às
15:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por VICTOR MANOEL PELAEZ ALVAREZ, COORDENADOR(A) DE CURSO
DE POS-GRADUACAO (PPG PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSF TEC INOVACAO REDE NACIONAL
- MP) - SA, em 30/07/2020, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CASSIUS TADEU SCARPIN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 30/07/2020, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DA FONSECA, DIRETOR(A) DO SETOR DE
CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS - SA, em 30/07/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANA MARIA MACHADO TOALDO, COORDENADOR DO PROGRAMA
DE PG EM ADMINISTRACAO, em 30/07/2020, às 22:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CESAR LUIZ HERNANDES MARTARELLO, ASSISTENTE EM
ADMINISTRACAO, em 17/08/2020, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DENISE FUKUMI TSUNODA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 27/08/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por WALTER TADAHIRO SHIMA, COORDENADOR DO PROGRAMA DE PG
EM POLITICAS PUBLICAS, em 27/08/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2821803 e o código CRC
C2CB8F2C.

Referência: Processo nº 23075.038776/2020-86 SEI nº 2821803

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

