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Aos 11 dias do mês de março de 2015 reuniu-se o NDE do curso de Ciências Econômicas da 

FURG no Mini-Auditório do ICEAC. Estava presente o professor Tiarajú Alves de Freitas – 

Coordenador do curso de Ciências Econômicas, a professora Audrei Cadaval e o Prof. Cassius 

Rocha de Oliveira. O professor Rogério Piva da Silva e o professor Paulo Renato Lessa Pinto 

justificaram suas ausências. Já a Profª. Débora Machado informou anteriormente que não estaria 

presente tendo em vista que estava afastada das atividades na FURG devido ao início de seu 

pós-doutorado. O primeiro tema abordado foi a solicitação de quebra de pré-requisito por parte de 

cinco alunos frente às alterações promovidas no QSL do curso a partir do primeiro semestre de 

2015. O Prof. Tiarajú comentou que as alterações no QSL que geraram parte das solicitações dos 

acadêmicos foram uma adequação ao pré-requisito existente antes da alteração, o qual exigia 

que os discentes tivessem uma carga horária mínima de 1.200h antes de se matricular nas 

disciplinas de Técnicas de Pesquisa em Economia, Elaboração de Monografia I e Elaboração de 

Monografia II. A partir do primeiro semestre de 2015 esta exigência foi substituída por pré-

requisitos que, de igual forma, contemplassem à carga horária de 1.200h. Foi analisado cada 

pedido em separado das solicitações de quebra de pré-requisito. A seguir especifica-se cada 

caso. A acadêmica Daniele Gouveia da Silva, matrícula nº 47132 solicita uma quebra de pré-

requisito que já existia antes da adequação. Seu pedido foi colocado em votação e foi indeferido. 

O discente Matheus Amaral da Silva, matrícula nº 44127 solicitou a quebra de dois pré-requisitos. 

Além disso, ele não obteve aprovação ainda em uma disciplina que faz parte das disciplinas que 

devem ser cursadas dentro da carga horária de 1.200h. A sua solicitação foi colocada em votação 

e foi indeferida. A discente Gessica Martins Oliveira, matrícula nº 44149 solicitou a quebra de pré-

requisito da disciplina de Elaboração de Monografia I, mas não obteve aprovação ainda na 

disciplina de Econometria I que faz parte das disciplinas que formam as 1.200h que impedem que 

a acadêmica possa iniciar seu trabalho Monográfico através da disciplina de Elaboração de 

Monografia I. Seu pedido foi indeferido. A acadêmica Gabriela dos Passos Lima, matrícula nº 

47159 solicita a quebra de pré-requisito da disciplina de Técnicas de Pesquisa em Economia. 

Porém não obteve aprovação ainda nas disciplinas que formam o conjunto de 1.200h, ou seja, 

Economia Internacional I e Economia Brasileira I. Seu pedido foi indeferido pelos membros do 

NDE. A discente Bruna da Silva Mackdanz, matrícula nº 57015 já obteve aprovação em todas as 

disciplinas que formam as 1.200h bem como foi aprovada na disciplina de Técnicas de Pesquisa 

em Economia. Seu pedido foi deferido pelo NDE. Após as decisões sobre todas as solicitações 

terem sido apreciadas a Profª. Audrei salientou que quebras de pré-requisitos não são permitidas 

no Curso de Ciências Econômicas. Este momento de excepcionalidade está ocorrendo tendo em 



vista à adequação já citada. O NDE passou para o próximo ponto da pauta, a definição dos 

cronogramas das disciplinas de Elaboração de Monografia I e II. Em relação à disciplina de 

Elaboração de Monografia I o prazo final para entrega dos documentos exigidos bem como do 

trabalho em si é dia 18 de maio. O detalhamento das etapas específicas conforme Deliberação 

para Elaboração de Monografia do Curso de Ciências Econômicas será divulgado para os 

acadêmicos. Para a disciplina de Elaboração de Monografia II o prazo final para entrega da 

Monografia em conjunto com os documentos exigidos é dia 8 de junho. O período de defesa oral 

perante banca será entre os dias 16 e 18 de junho. O detalhamento do cronograma com as 

etapas específicas conforme Deliberação sobre o tema será divulgado aos acadêmicos. O Prof. 

Tiarajú passou a relatar o próximo tema da pauta, sobre a entrega do último relatório do Protocolo 

de Compromisso para o sistema do E-MEC e que a partir de agora se aguarda pelo agendamento 

dos avaliadores do MEC para a realização da visita junto ao curso. Salientou ainda que a 

Diretoria de Avaliação da FURG já encaminhou um conjunto de documentos que devemos 

providenciar para a visita dos avaliadores. O Prof. Tiarajú também comentou sobre a divulgação 

da data do próximo Enade o qual irá avaliar os discentes formandos do Curso de Ciências 

Econômicas. A data é dia 22 de novembro. O Prof. Cassius destacou a importância em 

mobilizarmos os alunos da importância de tal avaliação e ficou combinado que será feito um 

cronograma visando esta preparação. O ponto seguinte tratava sobre a questão do jubilamento 

dos alunos que excederam o período máximo para a conclusão do Curso de Ciências 

Econômicas. Cada membro do NDE destacou da importância de realizar o jubilamento, 

analisando cada um dos casos e informando aos alunos que se enquadram nesta situação. A 

Profª Audrei trouxe para o NDE a Deliberação 060/99 da FURG que trata sobre o tema e que será 

seguida para a aplicação do jubilamento. O Prof. Tiarajú disse que geraria via Coord. de Curso os 

documentos necessários dando início ao processo de jubilamento. Como assuntos gerais, 

primeiro, uma solicitação do Prof. Tiarajú de que seja computado um crédito como atividade 

complementar para os acadêmicos que participarem da Aula Inaugural do dia 12 de março de 

2015. Os membros do NDE votaram a favor. A seguir foi analisada a situação de substituição da 

Profª. Débora tendo em vista seu afastamento para a realização de pós-doutorado. Foi indicado o 

nome do Prof. André Dameda que pertence ao Curso de Ciências Contábeis. O NDE aprovou a 

indicação. O terceiro assunto geral foi indicado pela Profª. Audrei sobre as Oficinas de Formação 

e que tendo em vista um planejamento de realização da Oficina de Mercado de Capitais para abril 

deste ano, se não seria possível incluí-la como atividade na semana acadêmica de Ciências 

Econômicas que ocorrerá em maio e que terá como tema central o empreendedorismo. O Prof. 

Cassius achou uma ótima ideia e o Prof. Tiarajú disse que conversará com o Diretório Acadêmico 

sobre tal possibilidade. Por fim o Prof. Tiarajú relatou que já está sendo enviado para os alunos a 

nova pesquisa sobre o curso. Este ano pretende-se alcançar no mínimo 200 alunos e que é 

necessária a colaboração dos docentes para atingir tal meta. Destacou também que várias ações 

desenvolvidas a partir do Protocolo de Compromisso junto ao MEC surgiram da aplicação da 

pesquisa no ano de 2014.  Logo após foi encerrada a reunião onde eu, Tiarajú Alves de Freitas 

lavrei a presente ata.   
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