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Ata da reunião extraordinária do Departamento de Economia da Universidade Federal 1 
Fluminense, realizada em 03/06/2022 2 
 3 
No terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 13h, reuniu-se 4 
virtualmente o Departamento de Economia da UFF. Estiveram presentes os professores: 5 
Adriana Ferreira Ponta, Adriano Vilela Sampaio, Ana Urraca Ruiz, André Barbosa Oliveira, 6 
Antonio Carlos Fiorencio Cunha, Claude Adelia Moema Jeanne Cohen, Diogo Bravo 7 
Marinho Braga, Helder Ferreira de Mendonça,  Jesus Alexei Luizar Obregón, Luciano 8 
Losekann, Luis Filipe Rossi, Nazira Correa Camely, Paulo Henrique Furtado de Araujo, 9 
Filipe Leite Pinheiro, Lilian Aguiar, Julio César Albuquerque, André Nassif, Marcus Lyra, 10 
Niágara Rodrigues, Bruno Schlogl, Carlos Vidotto, Javier Ghibaudi, Bianca Imbiriba, Hugo 11 
Correa, Jorge Brito, Danielle Carusi, Leonardo Leite, João Leonardo, Aloysio Henrique, 12 
Victor Leonardo, Leonardo Muls, Rosane Mendonça, Carlos Guanziroli, Ruy Santacruz, 13 
Lucilene Morandi, Rita Almico, Eduardo Sá Barreto, Bruno Schlogl e Luciano Vereda . 14 
Ausências Justificadas:  Carmen Aparecida do Valle Costa Feijó, Emmanoel Boff. A plenária 15 
foi presidida pelo Chefe de Departamento, professor Paulo Henrique Furtado de Araujo. A 16 
reunião tratou do seguinte ponto de pauta: Ponto Único: “CURRICULARIZAÇÃO” DA 17 
EXTENSÃO E AJUSTE CURRICULAR. Ponto único da pauta: os professores André 18 
Barbosa e Leonardo Leite apresentaram breve relato das discussões que estão se realizando 19 
no Núcleo Docente Estruturante (NDE) a respeito deste ponto. Os representantes das áreas 20 
apresentaram os posicionamentos das áreas sobre o ponto. O Professor Leonardo Muls, 21 
coordenador da área de Macroeconomia, comunicou que a área, neste momento, é contrária 22 
a inclusão de qualquer matéria obrigatória em qualquer área. A Professora Claude Cohen, 23 
coordenadora da área de Microeconomia, comunicou que a área, no que diz respeito à busca 24 
pela melhoria do desempenho dos alunos no ENADE e em provas deste tipo, e com relação 25 
à extensão, indica um ajuste qualitativo de reforma das ementas das disciplinas obrigatórias 26 
Microeconomia I, II e IV. Associado a este esforço, a área propõe uma coordenação das 27 
atividades dos tutores dos Laboratórios de Microeconomia. A área está se organizando em 28 
subáreas com o intuito de melhor orientar e acompanhar os alunos em suas escolhas de 29 
optativas. A ideia inicial da área é incluir a Extensão na carga horária das disciplinas 30 
optativas, sempre que possível. Por fim, a maioria da área não concorda com a criação de 31 
uma nova obrigatória para a área de Microeconomia. O Professor Diogo Bravo, coordenador 32 
da área de Métodos Quantitativos, comunicou que a área não recomenda a mudança na 33 
estrutura das disciplinas obrigatórias. A Professora Rita Almico, coordenadora da área de 34 
Economia Brasileira e Desenvolvimento Econômico, comunicou que a área não discutiu a 35 
questão da extensão pois aguardam os subsídios que virão do GT Extensão organizado pelo 36 
NDE. A área indica a necessidade da revisão urgente das ementas das disciplinas da área e 37 
comunica que é consenso na área a necessidade de, pelo menos, mais uma obrigatória de 38 
Economia Brasileira e Desenvolvimento. A Professora Lilian Aguiar, coordenadora da área 39 
de Economia Financeira, comunica que a área tem consenso sobre a criação de uma disciplina 40 
obrigatória para a área. Todavia compreendem que, no momento, isto não é possível por falta 41 
de professores na área. O Professor Paulo Henrique comunica que a área de Pensamento 42 
Econômico não fez reunião formal para tratar das questões. Não obstante, os colegas da área 43 
conversaram informalmente e é unânime que a área não quer a criação de obrigatórias de 44 
Pensamento Econômico. Como no dia 15 de junho o NDE fará nova reunião em que os 45 
Grupos de Trabalho, previamente constituídos, apresentarão os resultados de seus estudos, 46 
foi aprovado, por unanimidade, a realização de uma nova Plenária, no dia 20 de junho às 14h, 47 
para continuarmos a tratar desse ponto de pauta. Como ninguém mais quisesse fazer uso da 48 
palavra e nada mais tendo a tratar, encerrou-se a reunião Plenária presidida por mim, 49 
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Professor Paulo Henrique Furtado de Araujo, Chefe do SEN. Esta ata, como é de praxe e 1 
exigência regimental, será enviada a todo o Departamento por meio eletrônico e, finalmente, 2 
submetida à aprovação formal na próxima reunião plenária. 3 
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Professor Paulo Henrique Furtado de Araujo – Chefe do Departamento  14 
(Presidente da plenária) 15 
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