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Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2014 reuniu-se o NDE do curso de Ciências Econômicas da 

FURG na sala de reuniões do Banco de Dados do ICEAC. Estava presente o professor Tiarajú 

Alves de Freitas – Coordenador do curso de Ciências Econômicas, a professora Audrei Cadaval, 

o professor Paulo Renato Lessa Pinto e a professora Débora Machado. O primeiro tema 

abordado foi sobre o protocolo de compromisso e as etapas desenvolvidas até agora bem como 

as diferentes ações desenvolvidas. O professor Tiarajú informou que a fase final de elaboração 

dos questionários a serem aplicados junto aos discentes já havia sido realizado um piloto e que 

providenciaria para que até o início do semestre estivesse tudo pronto para que os alunos 

pudessem participar. Da mesma forma seria realizado um questionário independente ao anterior 

focado na fase final de conclusão do curso, com ênfase à elaboração da monografia. O 

questionário seria aplicado na disciplina de Técnicas de Pesquisa em Economia e se convidaria 

também alunos egressos ao curso a participar. A professora Audrei Cadaval destacou a 

importância em se oportunizar aos discentes todas as regulamentações que são utilizadas para a 

formação curricular dos mesmos. É o caso da deliberação que regulamenta as atividades 

complementares e da que rege a etapa de Elaboração de Monografia I e II. Como ação para este 

fim ficou acertado que se providenciaria a implementação da página do curso de Economia no 

domínio da FURG.  O Prof. Paulo Lessa disse que haveria a necessidade de atualizar a 

deliberação existente e ficou programado que isso seria realizado ao longo de 2014. Logo após 

foi encerrada a reunião onde eu, Tiarajú Alves de Freitas lavrei a presente ata.   
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