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Aos 21 dias do mês de janeiro 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 Lessa e a professora Débora Machado. O primeiro tema abordado foi sobre o 

protocolo de compromisso. O professor Tiarajú informou que o protocolo estava em andamento 

necessitando que se trabalhasse nas atividades previstas pelo protocolo. A primeira atividade 

desenvolvida foi sobre o PPP do curso. Ela já estava em discussão desde o ano de 2013 no 

curso de Economia e foi apresentada as propostas de alterações. O estudo sobre a situação atual 

do PPP envolvia, em termos de mudanças, basicamente questões envolvendo o QSL. Depois de 

ter sido feito um amplo debate em conjunto com os professores do curso foi apresentado pelo 

professor Tiarajú a proposta de alterações quanto a mudanças de pré-requisitos, inclusão de 

disciplinas optativas já existentes na Furg e, criação de novas disciplinas optativas. A nova 

configuração de pré-requisitos envolvia as disciplinas de Formação Econômica do Brasil, de 

Econometria I, de Técnicas de Pesquisa em Economia e de Elaboração de Monografia I (as 

alterações propostas estão detalhadas no quadro a seguir).  

Código Disciplinas com alteração 

de pré-requisito(s) 

Pré-

requisito(s) 

atual(s) 

Novo(s) 

requisito(s) 

07111 Formação Econômica do 

Brasil 

Não há 07295-Economia II 

07298 Econometria I 01145 

07121 

01030 

07296-Econ. 

Matemática 

07121-Teor. Microec. I 

01030-Estatística 

Econ. 

07098 Técnicas de Pesquisa em 

Economia 

1.200 horas 

 

 

 

07296-Econ. 

Matemática 

07298-Econometria I 

07300-H. do Pens. 

Econ. 

07299-Economia 



 

 

 

 

 

 

 

A professora Audrei Cadaval comentou da importância das alterações e destacou que elas não 

mudam o posicionamento nem a sequência em que devem ser cursadas, conforme visualizado no 

QSL atual, mas que evidenciam o correto encadeamento que as disciplinas devem ser cursadas. 

O professor Tiarajú destacou que havia como pré-requisito em Técnicas de Pesquisa 1.200 h e 

não o conjunto de disciplinas que implicavam no atendimento deste critério. Tendo em vista a 

dificuldade do sistema da Furg em aplicar o critério das horas optou-se por estabelecer o conjunto 

de disciplinas que façam a equivalência com as 1.200 h – como pode ser visto no quadro anterior.  

A seguir o professor Tiarajú apresentou as demais alterações propostas. A inclusão de três novas 

disciplinas optativas: a primeira, Tópicos Especiais em Microeconomia, a segunda, Tópicos 

Especiais em Macroeconomia e, a terceira, Tópicos Especiais em Econometria. Todas com todo 

o detalhamento que as caracterizam incluindo seus pré-requisitos. Elas possuem em suas 

ementas a proposta de aprofundamento de conhecimento para os acadêmicos do curso de 

Ciências Econômicas. Também foi proposta a inclusão de disciplinas optativas já existentes na 

FURG e que são exigências do MEC. É o caso da disciplina Libras I e da disciplina História da 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A última possui ementa equivalente à disciplina de Relações 

Humanas e Étnico-Raciais, a qual no momento só existe na modalidade à distância. Por tanto 

tendo em vista a equivalência entre elas, propõem-se a inclusão da disciplina História da Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena como optativa ao curso de Ciências Econômicas. Outro ponto 

relacionado às disciplinas optativas foi a exclusão de disciplinas que não têm sido ofertadas ao 

longo do tempo e de disciplinas que foram extintas pelo QSL implantado no primeiro semestre de 

2009. As que foram extintas foram lançadas como optativas neste QSL e tendo em vista que o 

cronograma de extinção do QSL antigo já foi atendido, estas disciplinas estão sendo extintas 

também conforme mostra o quadro a seguir. 

 

Monet. 

07055-Econ. Intern. I 

07301-Econ. B. Cont. I 

07126 Elaboração de Monografia I 07098 07302-Econometria II 

07098-Téc. Pesq. 

Econ. 

07056-Econ. Intern. II 

07303-Econ. B. Cont. 

II 

Código Disciplina a serem extintas Último oferecimento 

07117 Economia da Tecnologia 1º semestre de 2014 

07054 Economia dos Transportes 1º semestre de 2014 

01063 Introdução à computação 1º semestre de 2014 

01072 Computação aplicada 1º semestre de 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 Por fim o professor Tiarajú apresentou o novo QSL com as alterações propostas. Os professores 

destacaram de uma forma geral a importância de tais alterações tendo em vista o 

aperfeiçoamento necessário do QSL que havia sido implantado em 2009 bem como o 

atendimento às exigências do MEC. O NDE votou e aprovou que as alterações sejam 

implementadas a partir do primeiro semestre de 2015. O professor Tiarajú destacou a seguir que 

a atividade de aplicação de questionário junto aos acadêmicos seria de sua responsabilidade em 

conjunto com o professor Gibran Teixeira. O questionário seria aplicado junto aos acadêmicos do 

curso de Ciências Econômicas durante o primeiro semestre de 2014 com duas preocupações 

básicas: a percepção dos discentes de uma forma geral em relação ao curso de economia e mais 

especificamente, sobre o conhecimento adquirido ao longo do curso para o desenvolvimento da 

defesa da monografia ao final do curso. A professora Débora comentou que tem desenvolvido 

pesquisas na área da educação e que possui alguns questionários que poderão auxiliar a 

formulação das perguntas. O professor Tiarajú ficou de buscar tais questionários junto à 

professora. Outro tema que foi discutido pelo NDE foi a preocupação apresentada pelo professor 

Lessa sobre a inclusão das bibliografias existentes na Biblioteca nos sistema dos planos de 

ensino da Furg. Ficou definido que o NDE em conjunto com o ICEAC solicitaria aos professores 

que inserissem os livros existentes na biblioteca no sistema da FURG de planos de ensino. Desta 

forma seria possível verificar fragilidades quanto ao número de exemplares necessários para a 

utilização, em especial, dos discentes do curso de Ciências Econômicas. O MEC exige que a 

biblioteca deva ter para cada disciplina do curso no mínimo três bibliografias básicas e cinco 

complementares. Foi informado também que o MEC utiliza como critério de número de alunos em 

cada ano, para o caso do nosso curso, 100 alunos – representa a soma das duas entradas por 

ano. Como último assunto foi confirmado que a formatura dos alunos do curso de Ciências 

Econômicas seria dia 21 de março às 20 horas. Logo após foi encerrada a reunião onde eu, 

Tiarajú Alves de Freitas lavrei a presente ata.   

Tiarajú Alves de Freitas 

Coord. Curso de Ciências Econômicas  

 

Audrei Cadaval 

Membro NDE 

  

Paulo Renato Lessa Pinto 

Membro NDE 

 

Débora Machado 

Membro NDE 

01147 Matemática para Ciências Econômicas III 1º semestre de 2014 

 07079 História do Pensamento Econômico II 1º semestre de 2014 

07093 Contabilidade e Balanço II 1º semestre de 2014 

07095 Economia Monetária II 1º semestre de 2014 

07097 Política e Planejamento Econômico 1º semestre de 2014 


