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Aos sete dias do mês de abril de 2021, às dezesseis horas, reuniu-se on-line em 1 

https://meet.google.com/dvm-rnss-tzd 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 e 4 

prof. Carlos Eduardo Valencia Villa (representantes de curso externo), prof. Cristiano 5 

de Souza Marins, prof. Felipe Santos Tostes, prof. Marcus Vinicius da Silva Sales, 6 

profa. Patrícia de Melo Abrita Bastos, prof. Rodrigo Delpupo Monfardini, profa. 7 

Vanuza da Silva Pereira Ney, prof. Vladimir Faria dos Santos e prof. Marcos Tostes 8 

Lamonica. Inicialmente o presidente cumprimentou os presentes e em sequência 9 

passou para o primeiro ponto de pauta que tratou do pedido de rematrícula de 10 

Thiago da Cruz Duarte, cuja matrícula de número 117066065 foi cancelada por 11 

insuficiência de aproveitamento em 2019/2. O colegiado deferiu o pedido de 12 

rematrícula do solicitante. O segundo ponto de pauta tratou dos planos de 13 

atividades dos componentes que estão sendo oferecidos no semestre 2020.2 e 14 

previamente enviados para os integrantes do colegiado. Os planos das seguintes 15 

disciplinas foram referendados pelo colegiado: CEC00003 - Matemática para 16 

economia, CEC00004 - Pensamento econômico I, CEC00005 - Pensamento 17 

econômico II, CEC00006 - Teoria microeconômica I, CEC00007 - Teoria 18 

microeconômica II, CEC00011 - Teoria microeconômica III, CEC00014 – Introdução 19 

à economia, CEC00015 - Economia brasileira contemporânea I, CEC00018 - 20 

Estatística, CEC00019 - Econometria I, CEC00020 - Econometria II, CEC00021 - 21 

Matemática II, CEC00027 - Economia política, CEC00028 - Teoria macroeconômica 22 

III, CEC00029 - Economia regional e urbana, CEC00030 - Desenvolvimento 23 

econômico II, CEC00031 – Organização industrial I, CEC00037 - Elaboração e 24 

análise de projetos de investimentos, CEC00038 - Economia do setor público, 25 

CEC00043 - Economia monetária financeira, CEC00044 - Contabilidade geral, 26 

CEC00051 - Matemática financeira, CEC00061 - Teoria geral da administração, 27 

CEC00071 - Direito econômico, CEC00081 - Tópicos especiais economia política II, 28 

CEC00099- Matemática, CEC00100 - Estatística I, CEC00102 - Técnicas e 29 

metodologia da pesquisa em economia, CEC00121 - Tópicos especiais em pesquisa 30 

operacional I, CEC00135 - Mercado de crédito, CHT00004 -História econômica geral, 31 

COC00001 -Teoria política I, COC00004 - Teoria sociológica I, GRC00115 - Ética, 32 

ambiente e sociedade. O terceiro ponto de pauta tratou da consulta sobre o 33 

Programa PROMOVER IFES. O Programa tem como objetivo permitir maior 34 

integração do sistema de Ensino Superior e a mobilidade virtual entre as instituições 35 

da rede para que estudantes possam cursar disciplinas e/ou componentes 36 

curriculares nos cursos de graduação das IES participantes. O colegiado é favorável 37 

à participação dos estudantes do curso de Ciências Econômicas de Campos, 38 

contudo, as disciplinas poderiam aproveitadas como optativas após serem analisadas 39 

pelo NDE, este colegiado e/ou coordenação. O quarto ponto de pauta tratou da 40 

análise do desempenho dos estudantes no período remoto 2020.2. Prof Vladimir 41 

avaliou que ocorreu uma queda de desempenho dos estudantes entre o semestre 42 

2020.1 e 2020.2 quanto à presença e participação, mas os alunos tem alcançado bom 43 
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aproveitamento na disciplina. O professor destacou seu desconforto quanto à 44 

recorrência de erros não comuns e específicos nas provas dos alunos, levando o 45 

mesmo a suspeitar de cola entre as avaliações, mas não possuindo comprovação. 46 

Profa. Andrea relatou sua preocupação quanto à evasão: no curso de Ciências 47 

Sociais, o primeiro período que começou em 2020.1 com 31 alunos, está agora no 48 

segundo período com 17. Destacou ainda os problemas com ansiedade que muitos 49 

alunos estão relatando e financeiros, em que os seus pais perderam emprego, 50 

fazendo com que os alunos precisem trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. 51 

Prof. Marcos Tostes relatou que vários alunos informaram casos de covid na família 52 

e que os alunos cotistas estão com dificuldade de permanência no curso, que 53 

precisam trabalhar e têm dificuldade de acesso. Segundo profa. Vanuza, vivemos 54 

vários dramas com a morte de familiares. Ela informou que no seu contato com os 55 

estudantes, muitos estão informando que os pais perderam o emprego. Informou que 56 

algumas instituições estão recomendando que sejam selecionados pontos a serem 57 

focados nas disciplinas e ponderou que na volta para o presencial poderá ser 58 

necessário uma revisão dos principais pontos. A professora apresentou sua 59 

preocupação quanto ao nível de assimilação dos conteúdos e recomendou que seja 60 

cobrado junto à pró-reitora de graduação uma posição sobre o retorno das aulas. 61 

Profa. Patrícia narrou que já acreditava em uma redução da participação dos alunos 62 

entre o semestre 2020.1 e 2020.2 pelo cansaço do ensino remoto e dificuldades 63 

advindas da situação econômica e social que o país atravessa, mas destacou que a 64 

avaliação continuada leva à maior participação dos alunos. Quanto ao retorno das 65 

aulas para o presencial, profa. Andrea destacou que é necessário planejamento e que 66 

o ESR não possuiria capacidade física para o retorno de todas as turmas de todos os67 

cursos e sugeriu que poderia ser feito um rodízio do curso e definidos quais seriam 68 

os períodos de cada curso que continuariam de forma remota e quais teriam aula 69 

presencial enquanto o COVID não é controlado e destacou que o ensino híbrido não 70 

seria adequado. No quinto ponto de pauta, foram feitos os informes. Profa. Vanuza 71 

informou que as inscrições para o Confict estão abertas até 30 de abril e que o edital 72 

PIBIC está aberto até 3 de maio. Destacou que é importante que os professores 73 

submetam projetos ao PIBIC, pois à medida que há redução no envio de projetos, a 74 

tendência é que o CNPq reduza o número de bolsas para a UFF por entender que 75 

não há demanda. Não havendo mais itens de pauta, o presidente do colegiado 76 

encerrou a reunião às dezessete horas. Esta ATA que, após lida e aprovada, segue 77 

assinada por mim, Samuel Alex Coelho Campos, Coordenador e Presidente do 78 

Colegiado do curso de Ciências Econômicas de Campos, e pelos demais membros 79 

presentes. 80 

81 

82 

_________________________________ 83 

Andréa Lúcia da Silva de Paiva  84 

85 
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