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Aos 24 dias do mês de março de 2015 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 

(membro), a Profª. Audrei Cadaval (membro), o Prof. Rodrigo Ávila, a Prof.ª Vivian 

Queiroz, o Prof. Paulo Lessa (membro), o Prof. Gibran Teixeira e o Prof. Cristiano 

Oliveira. O Prof. Tiarajú falou sobre a visita dos avaliadores do MEC nos dias 16 e 17 de 

abril e da importância de se verificar as bibliografias nos planos de ensino das 

disciplinas bem como a atualização dos currículos Lattes de cada docente. O Prof. 

Cristiano manifestou preocupação em constantemente o curso se reunir com os 

professores das demais áreas que atendem o curso para que se possa avaliar o 

cumprimento das ementas das disciplinas correspondentes. O Prof. Rodrigo concordou 

e também manifestou que poderíamos aproveitar para após a avaliação do MEC fazer 

uma nova análise entre as disciplinas que possuem um maior grau de 

interdependência formando conjuntos correspondentes para que os professores 

juntos possam expor a situação atual bem como expor sugestões para melhor 

aproveitá-las em relação ao ensino. Isto auxiliaria a evitar a duplicidade de conteúdo. 

O Prof. Tiarajú disse que buscaria um contato mais próximo com os professores das 

outras áreas, tendo em vista, a começar esta etapa de aproximação com os 

professores. Os professores de uma forma geral também manifestaram que se deva 

aproveitar para avaliar a situação atual das ementas específicas da área de Economia. 

Foi sugerido que se iniciasse pelas primeiras disciplinas de Economia do Curso: 

Economia I e Economia II. O Prof. Tiarajú falou sobre o sistema de informação da FURG 

e de como melhor utilizá-lo para as atividades docentes. Logo após foi encerrada a 

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