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Aos sete dias do mês de outubro 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 a 

última etapa para a aplicação da pesquisa junto aos discentes do curso de Economia 

havia sido concluída com a realização da pesquisa junto aos ingressantes do segundo 

semestre letivo. Os dados já tinham sido tabulados e que além de divulgados nos 

relatórios do cronograma do Protocolo de Compromisso já tinha começado a serem 

divulgados entre os membros do curso. A Prof. Blanca, que esta afastada para seu 

doutoramento, entrou em contato com a coordenação para que no próximo ano 

pudessem ser realizadas algumas modificações no questionário. Ela pretende utilizar a 

ferramenta estatística análise dos componentes principais para colaborar com a 

avaliação do curso. O Prof. Tiarajú comentou que a pesquisa, em conjunto com a 

avaliação do docente pelo discente realizada pela FURG mais a pesquisa realizada pelo 

MEC através do ENADE constituem uma base de dados relevante para a avaliação e o 

aperfeiçoamento do nível de qualidade do curso. A Prof.ª Audrei disse que seria 

importante começarmos a pensar em estratégias de planejamento para a mobilização 

e a preparação do discentes para o ENADE de 2015.   Logo após foi encerrada a 

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