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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO ACADÊMICO DE DOIS MIL E VINTE E UM DO
COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Ata da sexta sessão ordinária do ano acadêmico de
2021 do Colegiado Pleno do Departamento de
Economia e Relações Internacionais realizada em 09
de novembro de 2021, às 14h00min, na plataforma
Google Meet.

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-1
se o Colegiado Pleno do Departamento de Economia e Relações Internacionais, com a presença2
dos seguintes membros: Arlei Luiz Fachinello, Armando de Melo Lisboa, Brena Paula Magno3
Fernandez, Camila Feix Vidal, Carmen Rosario Ortiz Gutierrez Gelinski, Clarissa Franzoi Dri,4
Danielle Jacon Ayres Pinto, Dominik Hartmann, Eva Yamila Amanda da Silva Catela, Fábio Pádua5
dos Santos, Fernando Seabra, Francis Carlo Petterini Lourenço, Fred Leite Siqueira Campos,6
Gilson Geraldino da Silva Júnior, Graciela de Conti Pagliari, Guilherme de Oliveira, Guilherme7
Valle Moura, Helberte João França Almeida, Helton Ricardo Ouriques, Iara Costa Leite, Jaylson8
Jair da Silveira, João Frois Caldeira, Juliana Lyra Viggiano Barroso, Karine de Souza Silva, Lauro9
Francisco Mattei, Liana Bohn, Luiz Carlos de Carvalho Junior, Marcelo Arend, Márcio Moraes10
Rutkoski, Marcos Alves Valente, Marialice de Moraes, Maurício Simiano Nunes, Michele11
Romanello, Nildo Domingos Ouriques, Pedro Luiz Paolino Chaim, Roberto Meurer, Solange12
Regina Marin, Valdir Alvim da Silva e Wagner Leal Arienti. Justificaram a ausência os13
professores Agripa Faria Alexandre, Daniel Ricardo Castelan e Lucas Pereira Rezende. Dado o14
quórum suficiente, sob a presidência de Marialice de Moraes, deu-se início à sessão. Item 01.15
Informes. A presidente sugere a alteração da pauta da reunião, invertendo a ordem dos pontos16
abordados e trazendo a conversa com a Direção do Centro Socioeconômico para o início da17
reunião, antes das apreciações dos pareceres a serem apresentados. Após concordância de18
todo(a)s com a alteração, a presidente cede a palavra aos demais membros do colegiado para19
eventuais avisos e informes. O prof. Fred informa que foi convidado e participou de eventos20
internacionais: “O dia da sociedade civil da casa da Rússia”, realizado em 28/10/2021 e21
organizado pelas autoridades russas (em Moscou); e o “30 Years Since The End Of The USSR:22
Whither Russia?”, realizado em 25/10/2021 e organizado pelo prof. Angelo Segrillo (USP).23
Ambos os eventos foram motivados pelo fato de o prof. Fred estar à frente da Rede de24
Pesquisas sobre a Rússia (REDE.RU). O prof. Marcelo informa que a coordenação de pós-25
graduação em economia passa, após eleição, a ser chefiada pelos profs. Guilherme Moura e26
Guilherme de Oliveira. Como último ato de sua gestão à frente da coordenação, menciona o27
sucesso do Encontro da ANPEC Sul e agradece à profª. Solange e ao prof. Pedro, membros da28
comissão do evento. A profª. Liana pede que seja dada uma atenção especial às demandas da29
coordenação de monografia e solicita que o(a)s docentes aceitem mais projetos para30
orientação. O prof. Wagner informa que nos dias 10, 11 e 12 de novembro ocorrerá o Encontro31



da ANGE (Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Economia). O prof. Helberte fala32
sobre a curricularização da extensão no curso de economia e solicita a todo(a)s o envio de33
projetos para comporem o currículo de extensão. Item 7. Conversa com a Direção do Centro34
Socioeconômico (CSE) sobre o retorno às atividades presenciais: preparação do espaço físico35
e uso das salas dos professores. Estão presentes durante a discussão deste ponto o diretor do36
CSE, prof. Irineu Manoel de Souza, a vice-diretora profª. Maria Denize Henrique Casagrande, o37
coordenador de apoio administrativo Roberto Carlos Alves, o técnico Ângelo Marcelo Silveira38
dos Santos e a bolsista Giovanna Alencar. Com a palavra, o prof. Irineu informa as últimas39
orientações sobre a volta às atividades presenciais e as iniciativas do CSE em relação ao tema.40
Abre-se espaço para que o(a)s docentes façam questionamentos sobre o assunto. O diretor41
solicita àquele(a)s que tenham necessidade de computadores que façam o pedido o quanto42
antes possível, pois o atendimento dos pedidos será pela ordem dos chamados. Após discussão43
sobre o tema e esclarecimentos sobre o retorno às atividades presenciais, a presidente44
agradece a presença dos membros da diretoria do CSE e dá andamento aos próximos pontos da45
pauta. Item 2. Aprovação do relatório de pós-doutorado do prof. Michele Romanello –46
Relator prof. Márcio Rutkoski. Após a leitura do parecer pelo relator, que aprova o relatório de47
atividades de pós-doutorado do prof. Michele, abre-se votação e o parecer é aprovado por48
unanimidade. Item 03. Aprovação da solicitação de afastamento para pós-doutorado da49
profª. Karine de Souza Silva – Relator prof. Daniel Castelan. Estando o relator ausente, a50
presidente dá início à leitura do parecer, que aprova o afastamento para pós-doutorado da51
profª. Karine. O prof. Roberto inicia a discussão sobre os afastamentos de pós-doutorado e a52
necessidade de o departamento estabelecer regras sobre a distribuição da carga didática do(a)53
docente que solicita afastamento de longa duração. Os profs. Nildo e Francis também54
demonstram preocupação com a distribuição da carga didática. O coordenador do curso de55
economia, prof. Helberte, afirma que não é possível deixar de ofertar disciplinas, por conta do56
projeto pedagógico, e que a não indicação de docentes para assumirem a carga didática pode57
gerar problemas. O prof. Guilherme Moura lembra que os atuais afastamentos são os primeiros58
que não receberão profs. substitutos automaticamente e também sugere que o departamento59
trabalhe por uma resolução interna sobre os afastamentos para licença-capacitação. A profª.60
Carmen sugere que aqueles que já tenham usufruído de um afastamento, se ofereçam para61
assumir carga didática quando do afastamento de outro(a)s docentes. O prof. Gilson sugere a62
retomada da discussão sobre a criação de um índice para elaboração de um ranking de63
alocação de carga horária extra entre docentes do departamento. Segundo o docente, este64
debate foi interrompido por conta da facilidade que havia na contratação de profs. substitutos65
para assunção da carga didática extra. O prof. Lauro manifesta a sua preocupação sobre a66
forma com que a discussão está sendo conduzida, uma vez que se pretende individualizar as67
responsabilidades pelos afastamentos de pós-doutorado e licença-capacitação. O docente diz68
que o departamento deveria ter um Plano de Qualificação assentado em critérios claros, por69
entender que programas de capacitação não são ações individuais, mas necessários meios de70
qualificação em benefício do corpo docente do departamento como um todo. A presidente,71
profª. Marialice, manifesta que as regras de afastamento para pós-doutorado são colocadas72
pela própria UFSC. Após as manifestações, abre-se votação e o parecer do relator é aprovado73
por unanimidade. Item 04. Aprovação da solicitação de afastamento para pós-doutorado do74
prof. Gilson Geraldino da Silva Junior – Relator prof. Armando Lisboa. Após a leitura do75
parecer pelo relator, que aprova o afastamento para pós-doutorado do prof. Gilson, retorna-se76
à discussão da distribuição da carga didática. O prof. Guilherme Moura questiona quem77
receberia a carga didática do prof. Gilson, ao que este responde que será o prof. Armando. O78
prof. Wagner manifesta que a assunção de carga didática por profs. de áreas do conhecimento79



muito diferentes pode ser um problema. O prof. Gilson discorda do ponto levantado, pois não80
tem conhecimento de exigência de relação entre as áreas de estudo entre o docente afastado e81
o docente que assume a carga didática. Manifesta, também, que já ministrou disciplinas fora de82
sua área de concentração, inclusive para fora do departamento. Abre-se votação e o parecer do83
relator é aprovado por unanimidade. Item 05. Aprovação da solicitação de licença-capacitação84
da profª. Clarissa Franzoi Dri - Relator prof. Marcos Valente. Após a leitura do parecer pelo85
relator, que aprova o afastamento para licença-capacitação da profª. Clarissa, abre-se votação86
e o parecer é aprovado por unanimidade. Item 06. Aprovação da solicitação de licença-87
capacitação da profª. Mónica Salomón González – Relatora profª. Brena Fernandez. Após a88
leitura do parecer pela relatora, que aprova o afastamento para licença-capacitação da profª.89
Mónica, abre-se votação e o parecer é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,90
a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu,91
Denize Martins Silva, lavrei a presente ata. Florianópolis, 09 de novembro de 2021.92

Denize Martins Silva
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