
ATA  DA  PRIMEIRA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  ANO  DE  DOIS  MIL  E

DEZENOVE,  DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO DEPARTAMENTO

DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA,

DO CAMPUS AVANÇADO DE GOVERNADOR VALADARES. Aos vinte e quatro (24)

dias do mês de junho (06) de dois mil e dezenove (2019), às onze (11) horas, reuniu-se o

Núcleo Docente Estruturante, do Departamento de Ciências Econômicas, na sala B208 da

Faculdade  Pitágoras,  sob  a  presidência  do  professor  Vinicius  de  Azevedo  Couto  Firme.

Estavam  presentes  os  docentes,  membros  do  NDE,  Geraldo  Moreira  Bittencourt,  Sahra

Ferreira Pinheiro e Juliana Gonçalves Taveira. Além destes, foram convidados os docentes

John  Leno  Castro  dos  Santos  e  Nayara  Peneda  Tozei,  que  assumirão,  a  partir  do  dia

16/07/2019, as funções de coordenador e vice-coordenadora do curso de Economia da UFJF-

GV,  respectivamente.  Havendo  quórum  suficiente,  o  professor  Vinícius,  após  saudar  os

presentes, deu início à reunião e informou que, com o intuito de finalizar suas atividades

como presidente do NDE, convocou os professores John e Nayara para mantê-los atualizados

sobre  os  assuntos  desta  Comissão.  Pontos  de  Pauta  debatidos:  1)  Possibilidade  de

substituição  de  membros  titulares  do  NDE:  O professor  Vinicius  relatou  o  pedido  de

substituição do professor Thiago e a intenção da professora Amanda em assumir a respectiva

vaga  (conforme  indicado  na  pauta  da  reunião  departamental,  agendada  para  o  dia

26/06/2019). Os presentes consultaram as normas regulamentadoras acerca da substituição de

membros  do  NDE  e  concordaram  que  a  substituição  precisa  ser  feita  por  eleição

departamental.  Contudo,  até  que  a  eleição  seja  efetuada  e  a  referida  vaga  preenchida,  o

departamento deve considerar a possibilidade de eventuais candidaturas de outros docentes

do curso de Economia.  2) Atualização das discussões do NDE para a nova coordenação

de  curso:  O professor  Vinícius  disse  que  o  processo  de  alteração do  PPC 2014  já  foi

aprovado no NDE, no Departamento de Economia-GV, no Conselho de Unidade da ICSA e

que agora seguirá para aprovação no CONGRAD. Portanto, pede-se aos membros do NDE

que acompanhem a  tramitação  final  deste  processo  (no.  23071.008386/2019-88)  junto  ao

CONGRAD  e,  posteriormente,  à  CDARA (responsável  pelo  lançamento  no  SIGA).  Em

seguida,  o professor Vinícius apresentou as principais propostas de  reformulação do PPC

(novo  currículo),  previamente  aprovadas  no  NDE.  São  elas:  a) exclusão  da  disciplina

Fundamentos  de  Macroeconomia  –  ECO074GV  (Ata  19/10/18):  o  professor  Vinicius

informou que o conteúdo desta disciplina será contemplado em Introdução à Economia –

ECO073GV.  Sendo  assim,  ECO073GV  deverá  abordar  o  conteúdo  introdutório  da

Microeconomia  e  da  Macroeconomia  concomitantemente.  b) junção  do  conteúdo  das



Economias Brasileiras I e II (ECO010GV e ECO011GV, respectivamente) em apenas uma

disciplina de Economia Brasileira (Ata 19/10/18): o prof. Vinicius informou que a disciplina

de Economia Brasileira será ministrada pelo prof. Hilton e que tal fusão ampliará a oferta de

disciplinas  eletivas  pelos  professores  da  área  de  história.  c) Matemática  Financeira  (Ata

09/11/18): o professor Vinicius reforçou que esta disciplina não precisaria ser obrigatória,

segundo as recomendações da ANGE 2010. Portanto, os membros do NDE precisam definir

se a disciplina de Matemática Financeira (MAT005GV) permanecerá obrigatória, se tornará

eletiva ou se haverá junção com outra disciplina (como Economia e Mercado Financeiro –

ECO085GV).  O professor  Geraldo  ressaltou  que,  se  houver  junção  da  MAT005GV com

ECO085GV, esta disciplina deveria se tornar obrigatória, uma vez que é cobrada na prova do

ENADE (ver anexo da ata do NDE do dia 09/11/2018). O professor Vinícius indicou que o

nome da disciplina cobrada no ENADE é “Mercado Financeiro e de Capitais”, ligeiramente

diferente da ECO085GV (Economia e Mercado Financeiro) e, portanto, deve-se verificar se

os conteúdos são semelhantes. d) independentemente do ponto anterior, os membros do NDE

devem debater sobre o conteúdo e a manutenção do caráter eletivo da disciplina “Economia e

Mercado Financeiro”  -  ECO085GV.  Uma vez  que  a  mesma é  cobrada  no  ENADE (Ata

09/11/18), deve-se ponderar sobre a possibilidade de incluí-la como obrigatória no PPC (ao

invés de eletiva) e se seu conteúdo atende às exigências do ENADE. A professora Juliana

pontuou que esta  disciplina (ECO085GV) também é ofertada para outros  cursos e que a

portaria  do  ENADE,  disponível  na  ata  do  dia  09/11/2018,  não  revela  o  conteúdo

programático  de  cada  disciplina  cobrada  na  prova,  o  que  dificulta  saber  se  a  disciplina

oferecida pela UFJF-GV estará cobrindo o conteúdo cobrado pelo ENADE. Apesar disto,

todos concordaram com a possibilidade  de  rever  o  caráter  eletivo/obrigatório  da  referida

disciplina, caso seu conteúdo seja relevante ao ENADE. e) alterar o caráter da disciplina de

Administração  (CAD010GV)  de  eletiva  para  obrigatória,  conforme  sugerido  pela  ANGE

2010  (Ata  19/10/18):  o  professor  Vinicius  ressaltou  que  o  PPC de  Economia-GV prevê

disciplinas obrigatórias introdutórias ao curso de Direito (Instituições de Direito) e Contábeis

(Contabilidade  Geral  e  Introdutória).  Contudo,  não  há  nenhuma  disciplina  obrigatória

introdutória ao curso de Administração, o que pode ser visto com um desequilíbrio frente aos

cursos do ICSA. Neste caso, qualquer aluno que quiser se matricular em disciplinas eletivas

da  Administração  deverá  cursar  CAD010GV  antes.  No  caso  das  eletivas  do  Direito  e

Contábeis,  não  haveria  tal  necessidade,  visto  que  os  discentes  de  Economia-GV  são

obrigados a cursar as disciplinas introdutórias destes dois cursos (supracitadas) no primeiro

período. Assim, estão aptos a cursar diversas eletivas destes cursos já no segundo semestre (o



que não ocorre no caso da Administração). O professor Vinícius salientou que este ponto

precisa  ser  melhor  discutido  no  NDE e  que  a  viabilidade  de  incluir  CAD010GV como

obrigatória no curso de Economia-GV deve ser discutida com o coordenador do curso de

Administração-GV. f) exclusão, do PPC 2014, das disciplinas eletivas não ofertadas – cerca

de  15  nunca  foram ofertadas  (Ata  18/05/18):  o  professor  Vinicius  informou  que fez  um

levantamento e apurou que cerca de 15 disciplinas eletivas, supostamente oferecidas pelo

departamento de Economia-GV, nunca foram ofertadas aos alunos e questionou se já não era

tempo de excluí-las da grade. O professor reforçou que este ponto deve ser alvo das próximas

reuniões  do NDE.  g)  alteração da nomenclatura  de Macroeconomia  I  para Contabilidade

Social (Ata 19/10/18): o professor Vinicius disse que esta foi uma sugestão da professora

Sarah e que ainda não havia sido votada. A professora Sarah salientou que esta nomenclatura

seria a mais correta. h) adequação do PPC à normativa do MEC, que estabeleceu que 10% da

carga horária total do curso deve ser composta de atividades de extensão: o professor Vinicius

informou que os cursos têm de oferecer até 10% da carga horária com atividades de extensão.

O referido professor ponderou que seria preciso garantir que 100% dos alunos façam pouco

mais de 300 horas de atividades de extensão e, portanto, tal alteração só seria viável mediante

normatização das instâncias superiores da UFJF. Atualmente, o curso de Economia-GV não

teria como garantir este montante de horas em atividade de extensão i) A professora Naiara

ressaltou que o novo PPC deve conter o conteúdo programático das disciplinas. 3) Definição

das  disciplinas  sob  responsabilidade  de  cada  membro  do  NDE:  o  professor  Vinicius

mencionou que seria relevante definir quais membros do NDE são responsáveis por quais

disciplinas do curso de Economia-GV. Tal distribuição pode auxiliar a visualização das áreas

sub  e  super-representadas  nesta  comissão.  O professor  salientou  que  chegou  a  fazer  um

levantamento, mas considerou apenas as disciplinas obrigatórias (as eletivas também devem

ser contabilizadas em momento oportuno – possivelmente após a aprovação do processo de

alteração  do  PPC  2014,  que  inclui  novas  eletivas  no  curso).  Em  seguida,  apresentou  a

distribuição das disciplinas obrigatórias com o quantitativo de professores (quadro abaixo):

Número de

professores

Disciplinas Relação das disciplinas

4 Macro (Disciplinas: 8) Fund. Macro, Macro I, II, III, Mon. I, Econ. Inter., Setor 

Púb.I, Desenvolv.

3 Micro (Disciplinas: 3) Micro I, II, III

5 Teoria (Disciplinas: 9) Introd. Eco., Sociol., Pol. I, Direito, Contab., Econ. Pol., TPE,



Mono I e II

3 História (Disciplinas: 6) HE, FEB, BRAS. I e II, HPE I e II

8 Métodos (Disciplinas: 8) Cálc. I, II, Algeb., Estat. I e II, Mat. Fin., Econometria I e II

Total: 23 Total: 34 (ok = PPC)

4) Reavaliação da quantidade de Tópicos  Especiais  no PPC (X ou XX): o  professor

Vinicius disse que este e o próximo ponto de pauta foram sugeridos pelo professor Alex.

Esclareceu que atualmente os Tópicos Especiais vão de 01 a 10 e que a sugestão do professor

Alex é aumentar para 20. Salientou que este ponto precisa ser discutido para que possam

apresentar uma sugestão/proposta ao departamento. Questionou então se apresentariam uma

sugestão  ou  se  deixariam para  a  próxima reunião.  Todos  concordaram em deixar  para  a

próxima  reunião.  5)  Avaliação  do  pedido  de  inclusão  da  cadeira  de

Matemática/Estatística  no  NDE: o  professor  Vinicius  informou  que  há  5  cadeiras

atualmente  no  NDE  (Macro,  Micro,  Teoria,  História  e  Métodos)  e  que  Matemática  e

Econometria poderiam ocupar a cadeira de Métodos (como já havia sido decidido em reunião

departamental do dia 25/04/2019). Porém, alguns professores da matemática solicitaram uma

cadeira própria. Após discutirem sobre o assunto, os membros do NDE concluíram que o

mais viável seria manter as disciplinas da matemática junto com a cadeira de Métodos. Foi

aberta  votação,  para  sugestão  de  que  a  cadeira  de  Métodos  continue  representando

Matemática  e  Econometria  conjuntamente,  sendo  a  proposta  aprovada  por  unanimidade.

Encerrada as pautas do dia e nada mais havendo a tratar, a presidência deu por encerrada a

reunião, agradecendo a presença de todos e, para fins de registro, foi lavrada a presente ata

por mim, Patrícia Alexandra da Silva, que após lida e achada conforme, deverá ser assinada

pelos membros presentes. Governador Valadares, 24 de junho de 2019.

################################FIM DA ATA###############################


