
 

 

 

 
 

 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS, DO ANO 2018, REALIZADA NO DIA DOIS DE 

OUTUBRO, ÀS QUINZE HORAS, NA SALA DOS CONSELHOS DO CSE.  

 

MEMBROS PRESENTES: Prof. Daniel de Santana Vasconcelos (Presidente), Prof. 1 

Adriano Ferreti Borgatto (Titular INE), Prof. Arlei Luiz Fachinello (Titular CNM), Acad. 2 

Arthur Dejean (Suplente CALE), Prof. Eduardo Antonio Temponi Lebre (Titular DIR), 3 

Prof. Itamar Aguiar (Titular CFH), Acad. Lucas Henrique da Silva (Titular CALE), Profª. 4 

Marialice de Moraes (Titular CNM), Acad. Matheus Souza da Rosa (Titular CALE), Prof. 5 

Silvio Antonio Ferraz Cario (Suplente CNM), Prof. Wagner Leal Arienti (Titular CNM). 1. 6 

INFORMES. Foi solicitado pelo professor Eduardo Antônio Temponi Lebre acréscimo de 7 

informe ao final da reunião referente a informações de promoção, acompanhamento e 8 

proposições das atividades relacionadas à implantação de Curricularização da Extensão nos 9 

cursos de graduação. 2. Apreciação da ata: Apreciação da ata da reunião do dia 10 

02/05/2018. Aprovada por unanimidade. 3. Ordem do dia: 3.1. Apreciação dos planos de 11 

ensino das disciplinas ofertadas em 2018-2. O Presidente do colegiado professor Daniel 12 

Vasconcelos fez a leitura do parecer (anexo) a respeito dos programas das disciplinas de 13 

graduação do semestre 2018-2 e após ampla discussão foi decidido por unanimidade 14 

suprimir os itens III.2 e III.3 do parecer e assim foi aprovado por unanimidade. 3.2. 15 

Solicitação de exame de aproveitamento extraordinário de estudos. Requerente: 16 
Cássio Vinícius Araújo Spósito. Processo nº 23080.061754/2017-45. Solicitação de 17 

aproveitamento extraordinário da disciplina INE5113 em conformidade com a resolução 18 

005/CUn/2001de 29 de maio de 2001. Aprovada por unanimidade. 3.3. Solicitação de 19 

exame de aproveitamento extraordinário de estudos. Requerente: Bruno dos Santos 20 
Vieira. Processo nº 23080.057765/2018-10. Solicitação de aproveitamento extraordinário 21 

da disciplina MTM5150. Conforme Art. 3º da resolução 005/CUn/2001de 29 de maio de 22 

2001, a saber “O graduando interessado em prestar o Exame de que tratam os artigos 23 

anteriores, deverá encaminhar requerimento ao Presidente do Colegiado do seu Curso, 24 

devidamente instruído com a recomendação de um dos professores da disciplina e as 25 

informações pertinentes, prestadas pelo Departamento de Administração Escolar, referentes 26 

aos quesitos previstos nos § 1
o
 e 2

o
 do artigo anterior.”, assim, a deliberação foi orientar o 27 

aluno a buscar a recomendação do professor da disciplina para posteriormente ser 28 

submetido à análise deste Colegiado. Pedido retirado de pauta para análise em reunião 29 

subsequente. Informe final: Professor Eduardo Antônio Temponi Lebre informou a 30 

respeito da Comissão Mista da Curricularização da Extensão, que é responsável pela 31 

promoção, acompanhamento e proposições das atividades relacionadas a implantação da 32 

Curricularização da Extensão dos Cursos de Graduação. Essa Comissão é composta por 33 

Conselheiros da Câmara de Graduação e de Extensão e tem 90 dias para apresentar parecer 34 

conclusivo. O Professor informou que a Comissão enviará um convite ao CSE para reunião 35 



a respeito da pauta que ocorrerá no dia 23/11/2018 na qual o assunto será amplamente 36 

debatido pelos presentes. 4. Outros assuntos. Nada houve. Nada mais havendo a tratar, o 37 

Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e para constar, eu, 38 

Thaynara Gilli Tonolli, secretária do curso, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim 39 

e pelo presidente.    40 

  

Florianópolis, 02 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

Thaynara Tonolli                                                               Daniel de Santana Vasconcelos     

Secretária do Curso                                      Coordenador de Curso 
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CENTRO SÓCIO-ECONÓMICO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

UNIVERSIDADE FEDERA SANTA CATARINA

Florianópolis, 02 de outubro de 20 18

Prezados(as) Membros do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Económicas da
UFSC,

Considerando o que rege a Resolução CEPE 03/1984, que trata das Diretrizes para o Planejamento
de Ensino das Disciplinas de Graduação da UFSC;

Considerando o que rege a Resolução CUn 017/1997, a respeito das normas dos cursos de
Graduação e aos procedimentos de avaliação ;

O Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Económicas da UFSC, no que diz
respeito ao envio e aprovação dos Planos de Ensino das disciplinas do curso de Graduação em
Ciências Económicas, modalidade presencial, diumo e notumo, relata que:

1. Em relação ao envio dos Planos de Ensino das Disciplinas de Graduação

1 -- A Coordenação de Curso recebeu, em 08 de agosto de 2018, encaminhado via email da
Secretaria do CNM, o conjunto dos Planos de Ensino referentes ao semestre letivo 201 8-2, enviados
pelos professores do CNM, em suas respectivas disciplinas de Graduação, à Secretaria do
Departamento, no prazo estabelecido nas normas académicas, isto é, antes do início do período
letivo, à exceção das seguintes disciplinas:

CNM 7 136 Economia Internacional TT, Turma 6304

CNM 7126 Economia Política 1, Turma 2304

CNM 741 8 Economia Política TTT, Turma 43 18

2. Após nova solicitação por email enviado aos responsáveis pelas disciplinas acima listadas,
datados de 21 de agosto de 2018 e 24 de agosto de 2018, foram recebidos os Pianos de Ensino das
disciplinas acima listadas, à exceção da disciplina CNM 741 8 Economia Política ITI, Tumba 43 1 8.

11. Em relação à conformidade dos Planos de Ensino às normativas acadêmicas da UFSC

1. De acordo com a disposição das normativas acadêmicas UFSC supracitadas, observou-se: l)
confomlidade dos Planos de Ensino com os programas, ementas e objetivos das díscipjinas de
graduação institucionalmente vigentes para o curso; 2) confomiidade à prestação de infonnação
precisa da quantidade de avaliações, bem como das fomlas de avaliação e, caso haja, os pesos das
avaliações na composição das notas, em observância à Resolução CUn 017/97, Art. 70; 3) a
conformidade da observância a respeito da informação sobre metodologia de ensino, bibliografia
principal e complementar a ser utilizada ou recomendada no curso.



2. Observa-se que os Planos de Ensino respeitam, no todo, as normatizações institucionais para os
cursos de Graduação da UFSC. Observa-se, todavia, que os Planos de Ensino constituem parte do
instrumental didático-pedagógico de cada disciplina do curso, sendo fundamental que os estudantes
tenham essas informações prestadas pelos professores no início de cada semestre, assim como o
Departamento e o Colegiado de Curso tenham tais documentos à sua disposição no início do
semestre letivo.

PoNanto. com vistas a melhorias e maior confomlidade com as normas acadêmicas da UFSC, este
parecer observa pontos que poderão ser melhorados futuramente, a saber:

i) maior clareza e precisão a respeito dos métodos de avaliação e pesos das notas, quando for o
caso;

ii) maior clareza na apresentação da metodologia de ensino de cada disciplina;

iii) atualização bibliográfica, adequação da bibliograHta aos cursos e indicação mais precisa de
bibliografia principal e complementar dos cursos;

iv) estrita observância às normas acadêmicas da UFSC no que diz respeito ao cumprimento dos
prazos de envio dos Planos de Ensino ao Departamento;

v) estrita observância da distribuição dos Planos de Ensino às tumias no início de cada semestre
letivo, ou disponibiliza-los online na Platafomla Moodle, rigorosamente no início de cada semestre;

vi) maior padronização na fom)a de apresentação dos Planos de ensino

3. Todos os Planos de Ensino recebidos seguirão anexados ao presente parecer

111. Parecer

Diante das informações prestadas nos Itens l e ll do presente Parecer, consideradas as ressalvas em
não conformidade no cumprimento de prazos de uma disciplina e as recomendações de melhoria
listadas no item 11, este Parecer recomenda:

111.1 A aprovação dos
em Economia da
de Colegiada.

Plano .e

UFSC,/{íiodalidaàç presencial,Jiumo

Ensino referentes ao Semestre 201 8-2, do Curso de Graduação
e notumo, recebidos até a data desta reunião
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