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Aos dez dias do mês de novembro de 2013 realizou-se a reunião do Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Ciências Econômicas. Estavam presentes o Prof. Rogério Piva 

da Silva como presidente e coordenador do curso, o Prof. Tiarajú Alves de Freitas, a 

Profª. Audrei Cadaval, a Profª. Blanca Lila Gamarra Morel, o Prof. Rodrigo da Rocha 

Gonçalves e a Profª. Débora Gomes Machado, todos membros efetivos do NDE do 

curso. O Prof. Piva deu a palavra para o Prof. Tiarajú para falar sobre o estudo sobre os 

pré-requisitos. Ele comentou que o estudo estava avançado. Citou que considerando 

os alunos padrão o QSL não precisaria de modificações se estes fossem maioria no 

curso. No entanto em torno de apenas 20% dos alunos chegam nesta condição ao 

estarem aptos a cursar a disciplina de Técnicas de Pesquisa. O restante dos alunos 

atingem a fase de Elaboração de Monografia com várias pendências das disciplinas 

básicas. Isso acaba gerando inclusive uma sobrecarga de disciplinas entre os alunos e 

seria importante na nova proposta buscar evitar esta sobrecarga, o que compromete a 

qualidade do processo de aprendizagem destes estudantes. Em face disto o Prof. 

Tiarajú disse que a proposta que deverá ser proposta promoverá uma diminuição do 

grau de flexibilização do curso e combinou que em conjunto com a Profª. Audrei 

prepararia a versão final para ser apresentada. O Prof. Tiarajú colocou como prazo 

final para tal proposta até o final do semestre. O segundo assunto discutido na reunião 

foi sobre o quadro de disciplinas optativas do curso. O Prof. Piva disse que os alunos 

têm questionado a coordenação de curso sobre disciplinas optativas que não têm sido 

oferecidas durante o curso. O Prof. Piva disse que devido ao constante fluxo entrada e 

saída de docentes no curso de  Economia algumas disciplinas optativas ficaram sem o 

professor que a gerou, muitas vezes elas foram criadas através da área de pesquisa 

destes docentes. O Prof. Piva sugeriu que fosse feita uma análise sobre a necessidade 

ou não da manutenção das disciplinas optativas que estariam sendo oferecidas. O Prof. 

Tiarajú sugeriu a criação de uma disciplina optativa de Tópicos Especiais em Economia. 

A Profª. Blanca acrescentou que ao invés de uma disciplina com o nome Tópicos 

Especiais, se criasse um conjunto de disciplinas que abrangesse algumas disciplinas 



básicas do curso. Por exemplo, Tópicos Especiais em Microeconomia e Tópicos 

Especiais em Macroeconomia. O Prof. Piva disse que em uma reunião da Pró-Reitoria 

de Graduação realizada com todos os cursos estava sendo finalizado um instrumento 

que permitia a realização de alterações no Projeto Político Pedagógico do curso. Este 

instrumento poderia ser utilizado para a promoção das alterações discutidas. Foi 

aprovada pelo NDE em relação a este tema que seriam analisadas a criação de três 

disciplinas de Tópicos Especiais. Tópicos Especiais em Microeconomia, Macroeconomia 

e Econometria. O Prof. Tiarajú ficou responsável de contatar os professores destas 

áreas para a criação destas disciplinas e apresentaria em uma reunião do NDE futura. 

O Prof. Piva ficou de buscar o instrumento para que tal alteração possa ser viabilizada. 

Logo após foi encerrada a reunião onde eu, Tiarajú Alves de Freitas lavrei a presente 

ata. 
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