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Aos 13 dias do mês de maio 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. Rogério Piva da 

Silva justificou sua ausência. O Prof. Tiarajú disse que manifestava preocupação para 

que se conseguisse realizar a compra da bibliografia necessária para atender os 

critérios do Protocolo de compromisso com o MEC que havia sinalizado uma 

deficiência da mesma. Os professores aprovaram que se buscasse através da Pró-

Reitoria de Graduação um constante monitoramento para a evolução do processo de 

compra até que o livros estivessem disponíveis na biblioteca. A Prof. Débora salientou 

que também seria importante à medida que os livros fossem disponibilizados que 

fosse realizada a atualização dos Planos de Ensino no sistema da Universidade. Outro 

assunto discutido pelo NDE foi a busca de uma melhora no sistema de avaliação das 

disciplinas de Elaboração de Monografia I e II. Havia uma necessidade de atualizar a 

Deliberação de avaliação das disciplinas bem como melhorar a forma de 

disponibilização do cronograma de atividades destas disciplinas bem como a própria 

deliberação. O Prof. Tiarajú disse que estava na hora do curso de Economia ter uma 

página própria para ampliar o grau de comunicação do curso com os discentes. 

Comentou também que utiliza o sistema joomla de criação de páginas de internet no 

Centro Integrado de Pesquisas – CIP – do ICEAC e que a página através do joomla  

apresenta uma interface amigável e de fácil operação para se ter dinamismo na 

divulgação das informações do curso. O NDE aprovou para que se solicitasse um 

domínio para a página do curso junto ao NTI e, que fosse feita a atualização da 

deliberação sobre o tema Elaboração de Monografia. O Prof. Piva ficou de buscar o 

instrumento para que tal alteração possa ser viabilizada. A Profª. Débora perguntou 

sobre previsão da visita dos avaliadores do MEC junto ao curso. O Prof. Tiarajú disse 

que até o final do ano de 2014 estava sendo realizado o conjunto de ações como 



preparação para a visita dos avaliadores, o que deveria ocorrer no primeiro semestre 

de 2015. Logo após foi encerrada a reunião onde eu, Tiarajú Alves de Freitas lavrei a 

presente ata. 
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