
 

 

 

 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

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

MARÇO, ÀS QUATORZE HORAS, NA SALA DOS CONSELHOS DO CSE.  

 

MEMBROS PRESENTES: Prof. Guilherme Valle Moura (Presidente), Prof. André 1 

Alves Portela Santos (Vice-Presidente), Prof. Francis Carlo Petterini Lourenço (Suplente 2 

CNM), Prof. Jaylson Jair da Silveira (Titular CNM), Prof. Nildo Domingos Ouriques 3 

(Suplente CNM), Prof. Maurício Simiano Nunes (Titular CNM), Prof. Pablo Felipe 4 

Bittencourt (Titular CNM), Prof. José Alonso Borba (Titular CSE), Prof. Adriano Ferreti 5 

Borgatto (Titular INE), Profª. Melissa Weber Mendonça (Titular MTM), Prof. Waldir José 6 

Rampinelli (Titular HST), Acad. Matheus Souza da Rosa (Titular CALE), Economista 7 

Alexandre Flores (Titular CORECON), Acad. Lucas Henrique da Silva (Titular CALE). 1. 8 

INFORMES. Nenhum informe por parte dos presentes. Ordem do dia: Representante 9 

discente Matheus sugeriu que parte dos estudantes do curso participassem da reunião e que 10 

a reunião fosse transferida para o mini-auditório de economia e solicitou votação nominal. 11 

Após votação, nove votos contrários e quatro votos favoráveis. Os membros André, 12 

Francis, Jaylson, Maurício, Pablo, José Alonso, Melissa, Alexandre e Guilherme votaram 13 

contra a participação dos estudantes que não são membros do colegiado. Já os membros 14 

Nildo, Adriano, Matheus e Lucas votaram favoravelmente à transferência da reunião para o 15 

mini-auditório para a participação dos estudantes. Guilherme solicitou regime de urgência 16 

para aprovação do parecer da proposta de projeto político pedagógico de curso. Após 17 

votação, dez votos favoráveis ao regime de urgência e três votos contrários. 2. Apreciação 18 

das atas: Apreciação das atas das reuniões dos dias: 22/11/2017; 27/11/2017 e 13/12/2017. 19 

Atas aprovadas em bloco por unanimidade. 3.   Apreciação do Parecer da Comissão 20 

referente ao Processo 23080.066499/2017-27 que trata da Proposta de Projeto 21 
Pedagógico de Curso de Graduação em Ciências Econômicas. O professor André Alves 22 

Portela, presidente da comissão, leu o parecer - anexo a esta ata. O acadêmico Matheus, 23 

com a palavra, informou que não há consenso sobre todos os pontos do parecer entre os 24 

docentes e discentes, e leu a nota de esclarecimento do Centro Acadêmico contrário à 25 

proposta – anexo a esta ata. Professor Nildo com a palavra se manifestou contrário à 26 

proposta da reforma. Após votação nominal, o parecer da comissão referente ao processo 27 

23080.066499/2017-27 que trata da Proposta de Projeto Pedagógico de Curso de 28 

Graduação em Ciências Econômicas foi aprovado por dez votos favoráveis contra quatro 29 

votos contrários. Os membros André, Francis, Jaylson, Maurício, Pablo, José Alonso, 30 

Adriano, Melissa, Alexandre e Guilherme votaram favoravelmente à proposta do parecer da 31 

comissão. Os membros Nildo, Waldir Matheus e Lucas votaram contra a aprovação do 32 

novo projeto pedagógico do curso. 4. Outros assuntos. Nada houve. Nada mais havendo a 33 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e para 34 

constar, eu, Thaynara Gilli Tonolli, secretária do curso, lavrei a presente ata, que vai 35 

assinada por mim e pelo presidente.    36 

 Florianópolis, 09 de março de 2018. 

 

 

 

____________________________   ____________________________ 

   Thaynara Tonolli                                                                       Guilherme Valle Moura         

Secretária do Curso                                            Coordenador de Curso 



Pi :er da comissão designada para analisar e indicar possíveis alterações na
proposta de Projeto Pedagógico de Curso elaborada pelo NDE

O presente parecer tem como objetivo sintetizar os resultados das discussões
realizadas no âmbito da comissão designada pela portaria n'.04/SCNM/2017 formada
pelos professores André Alves Portela Santos, Pablo Felipe Bittencõurt, Francis Carlo
Petterini e pelo acadêmico Matheus Souza da Rosa, sob a presidência do primeiro.

As discussões realizadas pela comissão tomaram como base os seguintes
documentos: a proposta de Prometo Pedagógico de Curso (PPC) aprovada pelo Núcleo
Docente Estruturante do Curso de Ciências Económicas; o documento elaborado pelo
relator da proposta, professor Jaylson da Silveira, apresentado na última reunião do
Colegiado do Curso de Ciências Económicas; o documento feito pela representação
discente do Colegiado do Curso de Ci.ências Económicas a respeito da proposta de PPC;
as sugestões recebidas através de consultas públicas aos discentes e a assembleia geral
estudantil, apresentadas pela representação di.scente; as sugestões recebidas pelos
professores do CNM conforme consulta pública feita pela Coordenação do Curso em
dezembro de 201 7

O primeiro ponto debatido pela comissão diz respeito aos comentários e sugestões
feitos pelos professores do CNM quando da consulta pública da proposta de PPC. Em
concreto, foram debatidas as sugestões feitas pelos professores Gilson, Lauro, Fred e
Wagner únicos respondentes da referida consulta. A comissão observou a

heterogeneidade e, em certa medida, a divergência de sugestões e opiniões a respeito da
proposta de PPC feita ,pelo NDE. A comissão., entretanto, avaliou como natural a
existência de diversos pontos de vista a respeito do tema e buscou levar em conta nas
suas discussões as contribuições feitas pelos referidos professores.

O segundo ponto discutido foram as sugestões estudantis recolhidas 'através de
consultas públicas e da assembleia geral estudantil,. organizadas pela entidade
representativa discente, e apresentadas pelo representante discente da comissão.
Considerando as amplas discussões públicas realizadas até o momento, envolvendo toda
a comunidade do curso de Graduação em Economia da .tIFSC, os representantes
docentes da comissão acordaram sobre a impossibilidade de atender as demandas
estudantis levantadas no estado atual de formulação do PPC, devido a falta de
homogeneidade das demandas apresentadas.

O terceiro ponto debatido pela comissão diz respeito a alocação das disciplinas
previstas na proposta de PPC segundo os campos de formação determinados pela Res.
04/2007 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. A
referida Resolução determina que os cursos de graduação em Ciências Económicas
deverão contemplar, em seus projetos pedagógicos e em sua organização curricular,
.conteúdos de formação geral (mínimo de 10% da carga horária do curso), conteúdos de
fomação teórico-quantitativa (mínimo de 20% da carga horária do curso), conteúdos de
formação histórica (mínimo de 10% da carga horária do curso) e conteúdos teórico-

práticos (mínimo de 10% da carga horária do curso). Desta forma, a comissão propôs a



alocação de todas as disciplinas obrigatórias previstas na proposta de'PPC para cada uln
dos .catnpos de fomlação assim como indicou o total de.horas previstas para cada campo
em relação' ao mínimo legal exigido. A referida alocação pode ser consulta na versão
mais recente da proposta de PPC.

O quarta ponto debatido pela comissão diz respeito a proposta de ementas para as
disciplina MonograHla l e Monografia 11. A comissão propõe os seguintes textos pam
estas ementas: ~ ' '

iONOê

TCC) em área de escolha. De$nição, em coQunto com o professor orientador, do tema
io estudo .e suco delimitação. l)e$nição da pergunta de pesquisa, objetivos e

justi$cativas. Revisão bibliógrá$tca relacionada ao tema escolhido.

MONOGRAFIA 11: Elaboração da tnonogra$ta ou trabalho de conclusão de curso
11xecução do trabalho. Colega de dados e análise de resultados. Estudos

=omplementclres à realização do trabalho. Apresentacão e defesa da monografia.

O quinto ponto debatido pela comissão diz respeito ao conteúdo da proposta de
PPC relativo a avaliação do processo de ensino e aprendizagem. A comissão acordou

inicialmente delega para a representação discente a elaboração de um texto para este
ponto da proposta. Entretanto, a representação discente optou por não fornecer este
texto, seguindo decisão da reunião aberta convocada pela entidade representativa
(CALE). Desta folha, os representantes docentes da comissão propõem a seguinte
redação para este ponto:

7. 7A VALIA ÇÀO DO PROCESSO DE EN

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem éfundalnental para a implantação e
;onsolidação do prometo pedagógico de curso. Esta tem $ttalidades diagnbsticas, tais

como detectar di$cutdades na aprendizagem, beta como entender as origens destas,
nas o resultado .desse processo deve relletir-se na melhoria do ensino, por meio da

reformulação de planos de ensino e da metodologia de ensino aprendizagem.

:om o objetivo de nortear .futuras toiradas de decisões por parte- da coordenação,
colegiado e corpo'docente do Curso de Ciências Econõlllicas, é fundamental coletclr e
anctlisar dados relativos ao processo de ensino e aprendizagem. O NDE, rtúcteo
responsável por. avaliar e atualizqr periodicamente o projeto pedagógico do curso .Dica
então responsável pela colete e an(alise de dados t'eferentes ao desempenho docente e
discente atrctx?é de questionários a serem resp(adidos semestialmente por azul'tos.

O sexto e último ponto debatido pela comissão diz respeito à estrutura curricular
da proposta de PP.C. Vale notar que não.houve consenso entre as representações docente
e discente em relação aos apontamentos da comissão sobre este ponto. Sendo assim, por
três votos docentes contra um discente, a comissão fomlula os seguintes apontamentos
para a proposta de PPC aprovada pelo NDE:



e Deve ser mantida a proposta de flexibilização do currículo de modo a
viabilizar diferentes ciclos de especialização e também um conjunto mais
amplo de disciplinas optativas;

. Deve ser mantida a reformulação das fases iniciais do curso conforme a
proposta de PPC aprovada pelo NDE. Em particular, a proposta de PPC
deve manter sua adesão à reformulação das disciplinas de Cálculo que está
sendo atualmente conduzida pelo Departamento de Matemática no âmbito
de toda a UFSC. Além disso, a comissão entende que devem ser mantidas
nas fases iniciais do curso as disciplinas Introdução à Macroeconomia e
Introdução à Microeconomia.

e O tempo mínimo de conclusão do curso deve ser de quatro anos e ]neío. e
não de quatro anos, em linha com a sugestão feita no documento elaborado
pelo relator da proposta no Colegiado do Curso, professor Jaylsoii da
Silveira;

8 As disciplinas optativas Economia Monetária, Economia Intemacional le

Economia do Setor Público serão obrigatoriamente ofertadas pelo CNM de
forma semestral e eh turnos alternados;

e Para garantir a pluralidade na oferta das disciplinas optativas, a proposta
de PPC deve prever a oferta semestral de pelo menos uma disciplina de
cada um.a das seguintes áreas: macroeconomia, microeconomia, economia
política, história econõm.ica e métodos quantitativos. Recomenda-se que
alocação das disciplinas optativas em suas respectivas áreas bem coi-no os
critérios de oferta deverão ser definidos em um regimento específico de
disciplinas optativas.

Salvo melhorjuízo, este é o nosso parecer

Á«.U'4P.S.Ís
Bittencourt

André Alves Portela
Santos

rrancis Carão
Petterini



NOTA REFORMA CURRICULAR CIÊNCIAS ECONÓMICAS UFSC
CENTRO ACADÉMICO LIVRE DE ECONOMIA - CALE UFSC

A Ciência Económica é tule ciência social com um objeto de pesquisa complexo e caótico
a sociedade inserida no mudo de produção capitalista. Compreender e explanar esse objeto de
pesquisa Ê)i o objetivo dos prilniros econonústas da nossa época. Diversas correntes teóricas e
explicações R)ram desenvoJúdas e contrastadas, entre si e para com a realidade, buscando a
afinação necessária para inda)ar um avanço no desenvolvmx3nto da ciência. Nesse camiiüo, jaimis
retilíneo, apenas a pluralidade e a busca da con)preensão crítica dos processos econ6inicos pôde
aproximam as conchlsões teóricas à realidade

No caso brasileiro, em especial essa dinâmica entre conchlsão teórica e realidade concreta

se mostrou, quase serWre, contraditória ou inconclusiva. Nossa acadeíúa tardia se contentou ei-n
reproduzir os nndelos teóricos constmídos para economias ílindamentaln.ente distintas da nossa.

ignorando as consequências económicas e social do mundo globalizado para uma nação coam a
nossa, subdesenvolvida.. Poucos dos nossos adotaram uma possa independente, esquecendo os
antigos vícios da teoria, e vasculhando a realidade brasileira para a partir dali abstrair os modelos e
teorias necessárias para alcançar o desenvolvmlento económico.

O descnvolvinx=nto recente do ensino económico agudizou esse processo. VeriÊca-se ein
escala mundial a horrngeneização do pensamento económico, seguindo um cai:r)anho cada vez leis
estreito, onde aceitam-se lomxllações abstratas - quase sempre teorkamente reduck)mistas - con.n

verdades universais, para todo espaço e todo tempo. Nessa direção, o ensino da econoulia tem se
tomado cada vez réis distante de ak;alçar seu objetivo píünordial

O reflexo dueto dessa ükte dinâmica é a crescente desta)tivação dos alhos de economia,
que se voem obri®.dos a desenvoher atividades alternativas, que muitas vezes estão totalmente cora
do escopo do desenvolvmrnto da ciência económica, para tomar sua presença no ambiente

acadêmico milmnmente satisfatória e indiúduahmnte reconlpensadora.
Apenas ium rebn-nulação geral das bases que hoje regetn o ensino das ciências

econõnlicas pode reverter essa hgubre tendência e retormr o loco ao estudo da concretude das
relações sociais e económicas que moldam nossa sociedade e seus indiüduos.

Compreendendo essa problemática, os estudantes de economia da UFSC, sob a

orientação do CALE, iniciaram em 2008 um grande movmrntação por uma reÊonm ctu-ricular que
atacasse diretanrnte os prob]errns levantados e que envolvesse os estudantes na construção de um
clu-se nuas aproxmlado às deimndas da população brasileira e catarinense. Nessa épocajá agonia
unia iniciativa do departanrnto para ujlla relomn cumcujar, porém segundo objetivos que não
resolviam os diknlas apontados exaustivalrrnte pelos estudantes e que se concentravam em
discussões fÚteIs como a relação entre disciplinas obrigatórüs e optativas e ordem dos cursos na
grade ctmicuJar. Ao final do processo, após embates constantes entre C.ALE e corpo docente, a
proposta da coordenação de curso Êoi aprovada em todas as instâncias universitárias, e já em 2009
o nosso atual currículo estava mlplementado.

Mesmo com o revés, os estudantes não deixaram o debate por um curso necessário se
esvaecer e dLaante os anos seguintes a reioinu cumcuhr desÜada continuou sendo discutida pelos
corredores do CSE e sempre pautada nas eleições do centro académico.



Na segunda metade de 2016, com a posse da atual coordenação de curso, irucia-se um
novo processo de debates sobre a relomn currkular. Cona de praxe, o Núcleo Docente
Esüuturante (NDE), composto por onze docentes, bcou responsável por elaborar a proposta de
novo Projeto Político Pedagógico. O objetivo da proposta, de acordo com as atam das reuniões do

NDE, seria a ''Flexibilização do currículo com alerta de um maior núnrro de disciplinas optativas
por semestre; Redução da duração de curso para 4 anos como em outras universidades do Brasili

Diálogo ente professores de disciplinas da mesma área; Necessidade de discussão nas disciplinas
sobre a realidade brasileira e internacional". Assai, novaírrnte, surge un.n proposta de retorTna
ctmicuJar que, na prática, é consüuída sobre objetivos, no nlírú-rn, secundários, e que não aborda
de longa satisfatória a problemática patente do ensino económico ao redor do rindo. Novaimnte

os problenus htenlos do departamento e a necessidade de adequar o curitulo do curso ao corpo
docente se sobrepõem aos debates viais para o desenvolvlrmnto da ciência económica.

Ao longo de 2016 e 2017 o CALE organizou debates e reuniões abertas, apresentando a
proposta do NDE aos estudantes, trazendo a reflexão sobre o que é ser econombta, expondo
projetos políticos pedagógicos de ousas universidades brasileiras, tentando coletar quais eram os
reais probleinls que os estudantes enxergavam coam mlpedmrnto para uma boa âomnção e por
fim, levando as dermndas para a coordenação do curso.. Nesses eventos grande parte das
rnani$estações estudantis se nnstraram contrárias ao novo modelo de curso que não tange questões

como didática dos professores, nÉtodos avajhtivos, saídas a cai:npo, bem como pemnnência
estudantil como se a redução do curso lesse à solução para tal problema. As reivindicações
estudantis mais constantes coram adotadas peia coordenação de curso, no caso a inchlsão de
macroeconomia 111 e nlicroeconoi-nia 111 caído obrigatórias novan-ente, na defesa do mínmlo de

pluralidade, porém, estas serviam, de íàto, comia um insüumento de apaziguamento da crescente
ülsatishção estudantil e foram incorporadas apenas na nwdida em que se adequavam aos objetivos

iniciais da proposta. Não houve, em momento algum, abertura de debate sobre os prhcipios e
justificativas da reÊomn, todas as alterações oscilavam dentro dos limites mlpostos pela
coordenação de curso.

A anual gestão do CALE, que teve a contrariedade ao atual processo de reâonm con.n
principal pauta da campanha, assulllíu o mandato há pouco n)ais de uJm sennna da pmreira data
proposta de votação da reeom-n curricular, em novembro de 2017. Em um praz) apertado ioi
orWnizado uma assembleia geral estudantil para obter o posicionarmnto do CALE como entidade
representativa. A grande nuioria das falas estudantis toi de contrariedade à aprovação da proposta
de reforma ctuíicujar e ao final da assembleia a deliberação Êoi, por ampla nulona, no mesmo
sentido.

Na reunião seguinte de colegiada de curso, onde seria votada a rehrim currklular, o CAI,E
defendeu o posicionaimnto estudantil deliberado na assembleia organizada e constanteimnte
verMcado em todos os 6runs de discussão. Após três horas de dura discussão com o corpo
docente, ioi chegado ao consenso sobre a mlpossibilidade de votação da proposta de reâomla
naquela reunião, considerando os erros expostos no parecer do representante discente e a total falta
de consenso entre estudantes e doutores e, tambén\ no âmbito htemo do copo docente. Assim,

Êoi defMdo 09 de lmrço de 201 8 coam o novo dia de votação da relomla cuúcular.



Para resolver esses problen)as e buscar lulla proposta mais condizente com as conflitantes

demandas de docentes e discentes, o colegíado de curso criou uma comissão para se debruçar
sobre o Projeto Político Pedagógico durante as lérias, realizando as alterações necessárias. A
comissão contou com três membros docentes e um discente - que só bi ilchiído após novas
discussões entre corpo discente e docente na reunião de colegiado de curso - e coinbínou de se
reunir três vezes para discutir e elaborar um parecer final sobre a proposta de refornn cumcujar.

Nas reuniões da comissão foram apresentadas as deimndas discentes e docentes obtidas

através de consulta pública realizada durante as Renas. A representação docente, porém, se n.nstrou
contrária a adoção das demandas, considerando que a falta de honngeneidade dessas inviabiliza
qualquer mudança na proposta de Projeto Político Pedagógico. Assim, ein relação à grade de
dlscipliilas e aos nativos justiâcantes da relonm não houve nerüuma alteração. Mais unn vez,
apenas as sugestões que se limitavam aos objetivos norteadores da proposta coram consideradas.
Tudo o que estava fora dessa zona de conforto hi sunnrianrnte ignorado.

Todo o atual processo de reÉomu cumcuh se iuostrou, assim, erigido sobre objetivos lixos
e intransÊeríveis. Consüuído caiu unn velocidade absurda, para poder se ater ao tempo da anual

coordenação de curso - o que já é, por si só, um absurdo completo - a proposta atual é vista pelo
corpo discente com olhos de desconfiança e é alvo de discordâncias constantes entre os docentes
do departamento. É uma proposta que representa o ideal de ensino económico dos docentes
atuahlrnte no controle do departanrnto, porém que não reflete boa parte das den-fendas externas à
esse fechado grupo.

Dessa forma, coít)preendendo a problemática atual do ensino económico ao redor do

mundo, prezando por um curso de excelência que contemple as deirandas sociais vigentes e
repudiando o caráter reducionista que embala o atual processo de relomla cumcuJar, o Centra

Acadêmico Livre de Economia, sob a gestão Renascem; se mostra amplamente contrário à
aprovação do Prometo Político Pedagógico apresentado pela coordenação de curso. Nos
enconhanns novanrnte, como ein 2009, em um immento crítico, onde unn votação em urna
reunião soturna decidirá a formlação de centenas de nossos economistas. Nesse cenário, apenas o

posicionaitlento claro da representação discente pode expor a escancarada insatisfação estudantil
dente o processo de reR)mn e suas consequências.

Temos completa ciência das insuficiências de nosso atual currículo, que se deriva de outro
processo conturbado de reÊomn curricular, e concordanns que uma refonrn cuidcular é urgente e
necessária. Porém, essa relomn deve ter como pontos norteadores o respeito à pMalidade que
senti-e esteve presente em nossos currículos, deve colocar a âomnção completa do economista
como íãtor obriga.tório, e não optativo, e deve, em prmKiro lugar, colocar a compreensão da
problemática particular da economia brasileira como detemlilante de nossa Êornnção.

Contmuarenns lutando por ulr:n fom.nção de qualidade em todos os âní)idos necessários,
por lula curso que contemple as diferentes áreas de atuação do economista e que preze por dar um
retomo eíêtivo à sociedade que nos cerca, compreendendo que a vastidão do ensino da ciência
econõinica não pode ser reduzida às burocracias e objetivos obscuros de um mandato de
coordenação de curso.



Por íiin, convidando todas e todos os estudantes que prezam por ulm hnmção de
excelência a assinar esse manifesto. Soimnte com a unidade estudantil conseguirem.ns a vitória
nesse cenário. Veíüa conoscol



Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:
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Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:
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Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:
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Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:

Matrícula

 
 
 



Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:
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Assinam abaixo os estudantes que concordam com a ineficiência desta proposta de Reforma Curricular em melhorar
a qualidade do curso de Ciências Económicas da UFSC:
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