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Aos oito dias do mês de fevereiro de 2021, às quinze horas, reuniu-se on-line em 1 

https://meet.google.com/ffy-dvbs-oya em reunião ordinária, o Colegiado do Curso de 2 

Ciências Econômicas, sob a Presidência do prof. Samuel Alex Coelho Campos, 3 

coordenador deste curso. Estando presentes, profa. Andréa Lúcia da Silva de Paiva 4 

(representante de curso externo), prof. Cristiano Souza Marins, prof. Marcos Tostes 5 

Lamonica, prof. Rodrigo Delpupo Monfardini, profa. Vanuza da Silva Pereira Ney e 6 

prof. Vladimir Faria dos Santos. Inicialmente o presidente cumprimentou os presentes 7 

e pediu a permissão ao colegiado para a participação, com direito a voz, da profa. 8 

Patrícia de Melo Abrita Bastos, sendo aprovado. Em sequência passou para o 9 

primeiro ponto de pauta que tratou da composição do Núcleo Docente 10 

Estruturante (NDE) do curso de Ciências Econômicas de Campos, sendo aprovado 11 

a alteração na composição e designados os professores Samuel Alex Coelho 12 

Campos (coordenador do curso de Ciências Econômicas), Vladimir Faria dos Santos, 13 

Marcus Vinícius Marcus Vinicius da Silva Sales, Felipe Santos Tostes, Patrícia de 14 

Melo Abrita Bastos, Cristiano Souza Martins, Vanuza da Silva Pereira e Rodrigo 15 

Delpupo Monfardini. O colegiado aprovou convite para que prof. Roni Barbosa 16 

Moreira auxilie o NDE na continuidade da atualização do PPC. O convite foi uma 17 

sugestão da professora Patrícia com a justificativa de que o prof. Roni vinha 18 

contribuindo com a atualização do PPC, quando era membro do NDE até a presente 19 

data. E, dessa forma, com a substituição do professor Roni pela professora Patrícia, 20 

o professor continuaria contribuindo nessa etapa de trabalho específica no NDE. O 21 

segundo ponto de pauta tratou das vagas e requisitos para o processo seletivo 22 

de Transferência Facultativa, Reingresso por Concurso Público, Mudança de 23 

Curso e Mudança de Localidade (TRM) – 2021, sendo aprovadas as vagas: 24 

transferência facultativa – 4 para o primeiro e 3 segundo semestre; reingresso por 25 

concurso – 4 para o primeiro e 3 segundo semestre; mudança de curso – 4 para o 26 

primeiro e 3 segundo semestre; mudança de localidade – 3 para o primeiro e 3 27 

segundo semestre. Para os pesos por área do conhecimento do Enem foram 28 

aprovados: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: peso 1; Ciências Humanas e 29 

suas Tecnologias: peso 5; Ciências da Natureza e suas Tecnologias: peso 1; 30 

Matemática e suas Tecnologias: peso 5; e Redação: peso 5. Foi aprovada a carga 31 

horária mínima de 300 horas. O terceiro ponto de pauta tratou da demanda dos 32 

estudantes. O pedido da aluna Amanda Olímpio Rubim (mat. 116066030) para 33 

exceder o limite de carga horária do semestre e cursar CEC00135 – Mercado de 34 

Crédito e CEC00044 – Contabilidade Geral foi parcialmente deferido. O colegiado 35 

entendeu que a mesma poderia exceder em apenas 30 horas e cursar a disciplina 36 

CEC00044, uma vez que essa é uma disciplina obrigatória do curso. O pedido do 37 

aluno André Costa Meneses (mat. 116066058) para exceder o limite do semestre em 38 

30 horas e cursar CEC00135 – Mercado de Crédito foi deferido para que o mesmo 39 

possa integralizar sua carga horária esse semestre. Os pedidos dos alunos Brendha 40 

Almeida dos Santos (mat. 216066091) e Raynan Rocha Porto (mat. 119066043) para 41 

exceder o limite de carga horária do semestre e cursar CEC00046 - Monografia II 42 

foram indeferidos. Esse colegiado entende que seria uma carga elevada para o 43 
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semestre remoto, e que poderia impactar desfavoravelmente no aprendizado e na 44 

saúde mental dos alunos e que no próximo semestre a monografia poderia ser 45 

desenvolvida remotamente, se aprovado pelo professor orientador. O pedido da aluna 46 

Mayra Duarte de Carvalho (mat. 215066196) para que a carga horária das disciplinas 47 

COC00006 - Teoria política II; CHT00050 - Tópicos especiais em história ambiental; 48 

GRC00106 - Sociedade, cultura e natureza; e GRC00003 - Espaço e demografia seja 49 

contabilizada como carga horária optativa foi deferido para a disciplina Teoria Política 50 

II (sendo essa já analisada anteriormente pelo colegiado). As demais disciplinas serão 51 

analisadas pelo NDE. O pedido do aluno Pedro Henrique Elias Calenzani (mat. 52 

117066023) para que a carga horária da disciplina DCJ00008 - Cooperação Jurídica 53 

Internacional seja contabilizada como optativa foi indeferido. O colegiado entendeu 54 

que o conteúdo da mesma possui caráter geral e não diretamente relacionado ao 55 

curso, devendo a referida carga horária ser contabilizada como eletiva. O pedido da 56 

aluna Mykaela Celeste Fernandes Carvalho de Matto (mat. 117066017) para cursar 57 

a disciplina de CEC00102 - Técnicas e Metodologia da Pesquisa em Economia sem 58 

a carga horária necessária. Nesse ponto a Professora Vanuza, também responsável 59 

pela disciplina de Técnicas e Metodologia da Pesquisa em Economia, destacou a 60 

importância da revisão pelo Colegiado/NDE da carga horária mínima para inscrição 61 

na disciplina de Técnicas e Metodologia da Pesquisa, desde que a carga horária 62 

necessária  para integralizar o curso seja possível de ser cursada em 3 semestres. 63 

Com isso, nesse caso específico, o colegiado entendeu que, considerando a carga 64 

horária que faltava para a integralização do currículo da aluna, a mesma poderia ser 65 

concluída nos próximos 3 semestres, incluindo o semestre 2020/2, decidindo pela 66 

aprovação do pedido da aluna. O quarto ponto de pauta tratou do número de 67 

orientandos por orientador. O colegiado deliberou por concluir a análise e 68 

aprovação do novo regulamento de monografia antes de deliberar quanto ao limite 69 

atual de orientandos por orientador. O quinto ponto de pauta tratou do calendário 70 

de monografia proposto pelo prof. Breno, coordenador de monografia do curso, e 71 

apresentado a seguir: Para Monografia I - 23/04/2021: Data limite para entrega, pelo 72 

aluno, de uma via do projeto em formato digital para a secretaria da coordenação e 73 

para o coordenador de monografia para os e-mails sa.gce.esr@id.uff.br e 74 

brenosilva@id.uff.br. Observação: o aluno deverá preencher o formulário com a 75 

indicação de dois professores para avaliar o trabalho. Para Monografia II – 76 

23/04/2021 Data limite para a definição dos professores que irão compor a banca de 77 

monografia. Observação: o aluno deve preencher formulário com os nomes do 78 

orientador e do coorientador (quando houver) e de mais dois professores para a 79 

banca, além de dois suplentes; 23/04/2021: Data limite para a entrega, pelo aluno, de 80 

uma cópia da monografia para cada professor da banca, na versão impressa ou digital 81 

conforme combinado com a banca. Será de responsabilidade do professor orientador 82 

o agendamento da banca em formato virtual, envio das informações quanto à defesa 83 

para a coordenação via e-mail gce.esr@id.uff.br (link, data, horário, composição da 84 

banca e título da monografia), elaboração da ata de defesa e envio desta assinada 85 

para a secretaria da coordenação do curso sa.gce.esr@id.uff.br. A divulgação da 86 
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banca nas redes sociais e no site do curso será de responsabilidade da Coordenação 87 

de curso; 10/05/2021: Data limite para a realização das bancas de monografia; 88 

10/07/2021 Data limite para os alunos entregarem a versão final com as correções 89 

requisitadas pela banca, em versão digital para os seguintes e- mails: 90 

brenosilva@id.uff.br e gce.esr@id.uff.br. Essa versão será enviada para o repositório 91 

institucional RIUFF pela coordenação de curso. O referido calendário foi aprovado por 92 

essa instância colegiada.  O sexto ponto de pauta tratou dos informes. Prof. Samuel 93 

informou que foi realizada reunião on-line com os alunos do curso dia 28 de janeiro 94 

de 2021 às 15:00, sendo a reunião publicizada via mural do IdUFF, página da 95 

coordenação no Facebook e convite enviado por e-mail para todos os alunos e 96 

professores do departamento de Ciências Econômicas de Campos. Na ocasião foram 97 

dadas as boas vindas e apresentado o curso para os ingressantes. Posteriormente, 98 

todos os alunos presentes foram instruídos quanto aos procedimentos acadêmicos 99 

para o ensino remoto 2020.2. A reunião gravada pode ser acessada em 100 

http://economiacampos.sites.uff.br/2021/01/28/coordenacao-realizou-live/. Os alunos 101 

também receberam as principais orientações para o semestre remoto via e-mail 102 

registrado no IdUFF assim como os professores do Departamento de Ciências 103 

Econômicas de Campos. Profa. Patrícia informou sobre o pedido de rematrícula do 104 

aluno Thiago da Cruz Duarte: o aluno entrou em contato e foi orientado pela profa. 105 

Patrícia sobre os procedimentos para o pedido de rematrícula e o prazo para realizar 106 

o pedido no dia 15 de outubro. No dia 16 de outubro a forma de abertura do processo 107 

foi alterada, sendo que os processos passaram a ser abertos via Sei. A secretaria 108 

enviou e-mail para o aluno o informando, contudo, o endereço de e-mail enviado 109 

estava incorreto e o aluno não recebeu a informação. A coordenação levou o pedido 110 

do aluno ao colegiado dia 25 de outubro de 2020, sendo o mesmo aprovado. Assim, 111 

a coordenação enviou ofício para a Prograd com ata do colegiado aprovando a 112 

rematrícula e o pedido do estudante, sendo o mesmo negado pelo DAE/Prograd sob 113 

a justificativa de que o mesmo deveria ter sido aberto no Sei. Posteriormente, foi 114 

enviado e-mail para a Prograd afirmando que o pedido foi feito no prazo mas 115 

utilizando o procedimento anterior ao Sei, sendo a rematrícula negada. 116 

Posteriormente, professores Patrícia e Samuel enviram e-mail para a Prograd 117 

informando os procedimentos tomados pela coordenação. Segue o e-mail enviado: 118 

“O estudante Thiago Duarte, solicitou rematrícula no dia 10 de novembro de 2020, 119 

por e-mail à coordenação do curso. Infelizmente não foram dadas as devidas 120 

instruções no prazo correto para que o estudante realizasse o pedido pelo SEI. 121 

Porém, a coordenação seguiu os procedimentos, antes adotados, e levou o pedido 122 

para ser apreciado pelo Colegiado do Curso. O Colegiado deferiu o pedido do 123 

estudante, sendo posteriormente toda a documentação do estudante enviada para a 124 

PROGRAD. Neste momento de pandemia ainda estamos enfrentando muitas 125 

dificuldades em relação à comunicação quanto aos novos procedimentos. Espero que 126 

a situação do estudante possa ser resolvida. Seria possível à PROGRAD reavaliar o 127 

pedido do estudante?” Contudo o DAE/Prograd informou que lamentava “o ocorrido, 128 

mas o prazo para abertura de processo visando 2020.2 se encerrou, conforme 129 

http://economiacampos.sites.uff.br/2021/01/28/coordenacao-realizou-live/
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calendário escolar da UFF, publicado em julho de 2020. O aluno poderá dar entrada 130 

no processo visando 2021.1, em observância ao calendário escolar. Acrescentamos 131 

que, além da publicação na página da UFF sobre os processos de rematrícula (e 132 

outros) no SEI em outubro de 2020, as coordenações foram comunicadas a respeito 133 

antes do prazo de abertura de processos no SEI se iniciar.” A coordenação enviou 134 

novo e-mail pedindo a reconsideração, mas obtendo resposta negativa quanto ao 135 

pedido. Nesse sentido, a plenária aprovou a inclusão do sétimo ponto de pauta que 136 

tratou e aprovou moção de apoio ao narrado pela profa. Patrícia sobre o processo 137 

de rematrícula do estudante Thiago da Cruz Duarte e encaminhamento de carta 138 

sobre o mesmo ao DAE/Prograd e Colegiado do ESR. Não havendo mais itens de 139 

pauta, o presidente do colegiado encerrou a reunião às dezoito horas e dez minutos. 140 

Esta ATA que, após lida e aprovada, segue assinada por mim, Samuel Alex Coelho 141 

Campos, Coordenador e Presidente do Colegiado do curso de Ciências Econômicas 142 

de Campos, e pelos demais membros presentes 143 

144 

145 

_________________________________ 146 

Andréa Lúcia da Silva de Paiva  147 

148 

149 

_________________________________ 150 

Cristiano de Souza Marins 151 

152 

153 

_________________________________ 154 

Marcos Tostes Lamonica 155 

156 

157 

_________________________________ 158 

Rodrigo Delpupo Monfardini 159 

160 

161 

_________________________________ 162 

Patrícia de Melo Abrita Bastos 163 

164 

165 

_________________________________ 166 

Samuel Alex Coelho Campos 167 

168 

169 

170 

171 

172 

2021-03-08 12:53:35

_________________________________ 

Vanuza da Silva Pereira Ney 

Signed at:

2021-03-08 14:37:02
_________________________________ 

Signed at:
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Vladimir Faria dos Santos 175 
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