
 

 
 

 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS, DO ANO 2018, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

OUTUBRO, ÀS QUATORZE HORAS, NO MINI AUDITÓRIO DE ECONOMIA E 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS.  
 

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

Luiz Fachinello, Prof. Francis Carlo Petterini Lourenço, Prof. Guilherme de Oliveira, Prof 2 

Guilherme Valle Moura, Prof. Helberte João França Almeida, Prof. Marcos Alves Valente, 3 

Prof.ª. Marialice de Moraes, Prof. Michele Romanello, Prof.ª. Solange Regina Marin. 1. 4 

INFORMES: Professor Arlei informou sobre a semana de revisão que os professores do 5 

departamento de Economia estão organizando para a prova do ENADE e avisou que a 6 

revisão ocorrerá de 19 a 23/11/2018. A prova do ENADE ocorrerá em 25/11/2018. Ordem 7 

do dia: 1. Apreciação de Atas: 1. Aprovação da Ata da primeira reunião de 2018, 8 

ocorrida no dia 15/06/2018: A ata foi aprovada por unanimidade. 2. Discussão da nova 9 

grade curricular e planejamento do curso: Após exposição pelo Presidente a respeito das 10 

necessidades de deliberações inerentes à reforma curricular, foi indicado por unanimidade 11 

dos presentes ao Colegiado do Curso: I) Fica proposto que todas as disciplinas “CNM” do 12 

departamento de Economia e Relações Internacionais recebam novos códigos no novo 13 

currículo 2019.1. II) Fica proposto que todos os estudantes do curso podem optar por 14 

migrar para o novo currículo, mas deve ser vedado o retorno ao currículo anterior. III) 15 

Propõe-se ao colegiado do curso que o currículo de 2009.2 seja extinto à medida que o 16 

currículo 2019.1 é implementado, isto é, as disciplinas do currículo de 2009.2 serão 17 

ofertadas por até mais oito (8) semestres, de forma ajustada às necessidades de cada 18 

semestre, até que todos os ingressantes desse currículo finalizem o curso no prazo 19 

estabelecido, quatro anos e meio (4,5), a partir do ingresso em 2018.2, e a partir de 2023.1 20 

será ofertado somente o currículo 2019.1. IV) Propõe-se que a disciplina CNM7105 – 21 

Metodologia Econômica II do currículo 2009.2 seja equivalente às disciplinas Técnicas de 22 

Pesquisa em Economia e Monografia I do novo currículo. V) Propõe-se ao colegiado que os 23 

alunos que optem por migrar de currículo que possuírem no momento da migração 24 

aprovação em CNM7149 - Macroeconomia I e CNM7150 - Macroeconomia II, será 25 

possibilitada a realização de uma prova de proficiência para validação da disciplina 26 

Introdução à Macroeconomia, a ser conduzida pela coordenação de área (macroeconomia) e 27 

validada pela Coordenação de curso; a validação é condicionada à obtenção de média igual 28 

ou superior a 6,0 (seis pontos) nessa prova; não haverá repetição da prova para quem não 29 

obtiver a média necessária para aprovação. VI) Propõe-se ao colegiado que os alunos que 30 

optem por migrar de currículo, que possuírem no momento da migração aprovação em 31 

CNM7160 - Microeconomia I e CNM7161 - Microeconomia II, será possibilitada a 32 

realização de uma prova de proficiência para validação da disciplina Introdução à 33 

Microeconomia, a ser conduzida pela coordenação de área (microeconomia) e validada pela 34 

Coordenação de curso; a validação é condicionada à obtenção de média igual ou superior a 35 

6,0 (seis pontos) nessa prova; não haverá repetição da prova para quem não obtiver a média 36 

necessária para aprovação. VII) Propõe-se a elaboração de uma minuta do Regimento de 37 

Atividades Complementares que será apreciado na reunião subsequente. VIII) Propõe-se a 38 



elaboração de uma minuta do Regimento de Disciplinas Optativas Restritas que será 39 

apreciado na reunião subsequente. 3. Outros Assuntos. Nada houve. Nada mais havendo a 40 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, do que 41 

para constar, eu, Thaynara Gilli Tonolli, Secretária do Curso, lavrei a presente ata, que vai 42 

assinada por mim e pelo Presidente. 43 
 

Florianópolis, 24 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________   ____________________________ 

  Thaynara Gilli Tonolli       Daniel de Santana Vasconcelos   

      Secretária de Curso            Coordenador de Curso 


