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Aos cinco dias do mês de agosto de 2014 realizou-se a reunião do Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Ciências Econômicas. Estavam presentes o Prof. Tiarajú Alves 

de Freitas como presidente e coordenador do curso, o Prof. Cassius da Rocha Oliveira, 

a Profª. Audrei Cadaval e a Profª. Débora Gomes Machado. O Prof. Tiarajú disse que o 

COEPEA havia aprovado as alterações do QSL do curso de Ciências Econômicas 

propostas o que incluía de uma forma geral as alterações de pré-requisitos, em 

especial a troca das 1.200 horas como pré-requisito à disciplina de Técnicas de 

Pesquisa em Economia, por pré-requisitos em termos somente de disciplinas 

correspondentes. Outro ponto destacado dentre as alterações foi a extinção de 

disciplinas optativas que não eram ofertadas pelo curso bem como a criação das 

disciplinas Tópicos Especiais em Microeconomia, Tópicos Especiais em Macroeconomia 

e Tópicos Especiais em Econometria. Os professores do NDE solicitaram que fossem 

atualizadas estas alterações no Projeto Pedagógico do curso face estas alterações. O 

Prof. Tiarajú ficou responsável por fazer as alterações. O próximo assunto foi a criação 

da página do curso na Internet. O Prof. Tiarajú disse que já havia sido criado o domínio 

para a página do curso tendo ficado como www.economia.furg.br. O Prof. Tiarajú 

disse, também, que já tinha começado a abastecer o site com informações do curso e 

que contribuições dos colegas seriam bem-vindas. O Prof. Tiarajú informou sobre a 

situação do pedido de compras de livros para o curso e que o processo estava em fase 

de aquisição das bibliografias. Logo após foi encerrada a reunião onde eu, Tiarajú Alves 

de Freitas lavrei a presente ata. 
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