
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS - 

ICEAC 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

Reconhecido pelo Decreto nº 61.401 
De 22/09/67publicado no D.O. de 25/09/67 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

ATA 01/2013 

 

Aos três dias do mês de julho de 2013 realizou-se a primeira reunião do Núcleo 

Docente Estruturante do curso de Ciências Econômicas. Estavam presentes o Prof. 

Rogério Piva da Silva como presidente em face de ser o coordenador do curso, o Prof. 

Tiarajú Alves de Freitas, o Prof. Rodrigo da Rocha Gonçalves, a Profª. Audrei Cadaval,  a 

Profª. Blanca Lila Gamarra Morel e a Profª. Débora Gomes Machado, todos membros 

efetivos do NDE do curso. Também estavam presentes o Prof. Gibran Teixeira e a 

Prof.ª Patrízia Raggi Abdallah, diretora do ICEAC. A Profª. Patrízia pediu a palavra para 

falar sobre a importância de se utilizar o NDE do curso para realizar todo o 

planejamento didático e pedagógico do curso. Vários professores também 

comentaram sobre a importância do NDE para o melhoramento do curso. O Prof. Piva 

solicitou aos colegas presentes e que também se consultasse os demais professores do 

curso para que se promovesse uma ampla discussão sobre o que poderia ser 

melhorado para o aumento da qualidade do curso. O Prof. Tiarajú citou que desde que 

foi feita a alteração do QSL em 2009, onde o curso passou de cinco para quatro anos, 

havia dificuldade em o Registro Acadêmico da FURG fazer valer a restrição de 1.200 

horas cursadas pelos discentes como pré-requisito para a disciplina de Técnicas de 

Pesquisa. Seria necessário transformar este pré-requisito apenas em termos de 

disciplinas. Ficou aprovado que o Prof. Tiarajú analisaria a situação para propor uma 

alteração neste critério em uma reunião futura. O Prof. Gibran disse que também seria 

necessário uma análise mais ampla sobre todos o pré-requisitos distribuídos no QSL. 

Ele considera que, tendo em vista os alunos que estão padrão no curso serem uma 

parcela pequena do total de alunos, a o nível de flexibilidade das disciplinas no QSL 

parece não ser o ideal em face do planejamento que os alunos acabam optando 

durante a sequência do curso. A ideia foi submetida para aprovação do NDE. A 

proposta foi aprovada por todos. Ficou definido que a análise dos pré-requisitos seria 

mais ampla incluindo uma consulta prévia a todos os professores do curso. O Prof. 

Tiarajú sugeriu a seguir que as reuniões do NDE fossem utilizadas tanto para o 

planejamento de longo prazo do curso quanto para as situações de curto prazo prazo. 



O Professor citou que parte das situações que ocorrem administrativamente no curso 

tendem a contribuir para o planejamento do curso, com vistas a torná-lo mais 

dinâmico e eficiente. A proposta gerou uma série de comentários e depois foi 

submetida à aprovação, sendo aprovada. Por fim a Profª. Patrízia comentou que o 

curso de Ciências Econômicas a partir de 2013 vive uma grande expectativa em face do 

projeto de criação do curso de Mestrado Acadêmica em Economia Aplicada submetido 

à CAPES e que até o fim do ano deve-se obter o resultado. A Profª. Patrízia disse que a 

aprovação do mestrado tende a gerar um novo impulso na qualidade do corpo 

docente o que deverá contribuir para uma melhora na qualidade do curso de 

Graduação em Ciências Econômicas. Logo após foi encerrada a reunião onde eu, 

Tiarajú Alves de Freitas lavrei a presente ata. 
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