
ATA DE REUNIÃO
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE ESTRUTURANTE - CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Foz do Iguaçu, 22/05/2019.

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se Parque Tecnológico de

Itaipú - PT!, Bloco 6, Espaço 4, Sala 9, os membros aptos do Núcleo Docente Estruturante de

Ciências Econômicas. Em 20 de maio de 2019, a prof. Dra. Maria Lucia Navarro Lins Brzezinski

encaminhou à presidência um pedido de renúnica (mensagem anexa a essa Ata). Os professores Dr.

Pedro Staevie e Sra. Geisiane Michelle Z. de Pintor encontram-se afastados para capacitação. Logo,
os membros atualmente aptos a participar das atividades do NDE são os professores Dr. Henrique
Coelho Kawamura e Dr. Rodrigo Luiz Medeiros da Silva, além do membro nato, coordenador do

Curso de Graduação em Ciências Econômicas, prof. Dr. Marcos Garcias. Esclarece-se que, de

acordo com o Regimento desse órgâo, art. 14, "As decisões do NDE serão tomadas por maioria

simples de votos, com base na presença de pelo menos três dos membros em exercício."

Conforme covocatória enviada a todos os membros aptos, em 20 de maio de 2019, a pauta incluía:

1) Criação de componentes optativos, e, se houver, outros temas urgentes sugeridos pela

coordenação de curso de Ciência Econômicas; 2) Procedimentos de eleição para a vaga aberta no

NDE.

Sobre o primeiro item de pauta, o coordenador Dr. Marcos Garcias pontua que as demandas da

coordenação de curso ao NDE dependem da aprovação por parte desse órgão de um cronograma de

reforma para o PPC do Curso de Ciências Econômicas. Marcos sugere, quanto a isto, que se elabore

distintos calendários para discutir as ementas e a grade de disciplinas do curso. Nesse espírito, os

presentes decidem que seja enviada uma convocatória de criação de disciplinas e alterações de

ementa e/ou bibliografia aos docentes que ministraram os componentes curriculares específicos do

curso de economia. Sugere-se que seja solicitado a estes que verifiquem a ementa e a bibliografia
das disciplinas que já lecionaram, encaminhando ao órgão eventuais pedidos de correção. Os

presentes concordam que 07/06/2019 é uma data adequada para o limite de envio, pelos docentes,
desses pedidos ao NDE. O prof. Marcos sugere que sejam enviados aos docentes a referida

convocatória, além de dois lembretes, em dias distintos, para enfatizar aos docentes que essa é a

oportunidade de fazer tais sugestões.

Sobre o segundo item de pauta, o prof. Dr. Rodrigo L. M Silva faz uma explanação de como foi o

procedimento utilizado para a eleição dos atuais membros, à luz das Resoluções 13 e 22 (que

regulamentam os NDEs na UNILA), bem como do Regimento do NDE de Ciências Econômicas. O

coordenador Marcos Garcias sugere que se verifique se o Regimento está no site do curso, e que a

presidência providencie a publicação, se não estiver. Os presentes concordam em repetir os

procedimentos utilizados quando da última eleição, porém com a abertura de apenas uma vaga, com

mandato reduzido, terminando no mesmo dia em que expiram os demais mandatos da atual

composição. Decide-se que que essa reunião deverá correr no dia 04/06/2019, terça-feira, ao meio

dia, com duração de apenas uma hora. Decide-se também que as candidaturas a essa vaga deverão

ser enviadas à presidência do NDE até a véspera, dia 03/06/2019. Esclarece-se que a presidência
deverá ser incumbida do envio da convocatória dessa reunião.

Os presentes também concordam que, efetuada a eleição, a presidência deverá convocar nova

reunião ordinária para decidir sobre os pedidos de alteração de ementa feitos pelos docentes, bem

como para estipular o calendário de reforma do PPC.



Nada mais havendo a tratar, eu, Dr. Rodrigo Luiz Medeiros da Silva, lavrei essa ata, que é assinada

por mim e pelos demais presentes.
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Zimbra rodrigo.silvaunila.edu.br

Re: retomada da reforma do PPC de Ciências Econômicas

De : Rodrigo Luiz Medeiros Silva

<rodrigo.silvaunila.edu. br>
Seg, 20 de mai de 2019 20:00

Assunto : Re: retomada da reforma do PPC de

Ciências Econômicas

Para : Marcos De Oliveira Garcias

<marcos garcias@unila.edu.br>

Cc : Henrique Coelho Kawamura

<henrique. kawamura@unila.edu.br>

Colegas,

tendo em vista a renúncia da profa. Maria Lucia, e a agenda
do prof. Marcos Garcias, convoco os membros aptos a uma

reunião do NDE, a realizar-se na quarta-feira 22/05/2019,

11h00, na sala de reuniões do ILAESP, com a seguinte pauta:

1) Criação de componentes optativos, e, se houver, outros

temas urgentes sugeridos pela coordenação de curso de Ciência

Econômicas;
2) Procedimentos de eleição para a vaga aberta no NDE;

Até mais,

Rodrigo L M Silva

Mensagem original -----

De: "Marcos De Oliveira Garcias"

<marcos.garcias@unila.edu. br>

Para: "Rodrigo Luiz Medeiros Silva"

<rodrigo. silva@unila . edu. br>

Cc: "Henrique Coelho Kawamura"

<henrique.kawamura@unila.edu.br>, "Maria Lucia Navarro Lins

Brzezinski" <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Domingo, 19 de maio de 2019 15:47:26

Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas

Sim

Marcos Garcias Professor Adjunto - Economialnstituto Latino

Americano de Economia, Sociologia e Política -

ILAESPUniversidade Federal da Integração Latino Americana -

UNILA~55 (45) 3529-2837

I de 3 22/05/2019 12:41



Zirnbra https://correio.unila.edu. br/h/printrnessage?id =..

<henrique.kawamura@unila.edu.br>, Maria Lucia Navarro Lins

Brzezinski <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Sun, 19 May 2019 10:20:07 -0300 (BRT)
Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas

Mensagem original -----

De: Rodrigo Luiz Medeiros Silva <rodrigo.silva@unila.edu.br>
Para: Marcos De Oliveira Garcias

<marcos. garcias@unila.edu. br>

Cc: Henrique Coelho Kawamura

Olá colegas,

Quarta nesse mesmo horário todo mundo poderia?

Abs

Mensagem original -----

De: "Marcos De Oliveira Garcias"

<marcos. garcias@unila.edu. br>

Para: "Rodrigo Luiz Medeiros Silva"

<rodrigo. silva@unila.edu. br>

Cc: "Henrique Coelho Kawamura"

<henrique.kawamura@unila.edu.br>, "Maria Lucia Navarro Lins

Brzezinski" <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Sexta-feira, 17 de maio de 2019 21:45:21

Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas

Prezados, boa tarde.

Eu viajo na quinta, vou participar de um curso externo.

Seria possível nos vermos entre segunda e quarta?
Att.

Marcos Garcias I Professor Adjunto - Economialnstituto Latino

Americano de Economia, Sociologia e Política -

ILAESPUniversidade Federal da Integraçäo Latino Americana -

UNILA+55 (45) 3529-2837

Mensagem original -----

De: Rodrigo Luiz Medeiros Silva <rodrigo.silva@unila.edu.br>
Para: Marcos De Oliveira Garcias

<marcos.garcias@unila.edu.br>
Cc: Henrique Coelho Kawamura

<henrique.kawamura@unilaedu.br>, Maria Lucia Navarro Lins

2 de 3 22/05/2019 12:41
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Brzezinski <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Fri, 17 May 2019 15:56:04 -0300 (BRT)
Assunto: retomada da reforma do PPC de Ciências Econômicas

Prezados Colegas,

Motivado pelo Memorando 5/2019 - CCECON (Asssunto: Retomada

do processo de revisão do PPC - Ciências Econômicas), cabe a

mim convidar vocês para uma reunião do Núcleo Docente

Estruturante de Ciências Econômicas, que proponho que ocorra

na próxima quinta-feira, no horário do almoço (12h00) - caso

esse horário seja viável para vocês. Ressalto que os

professores Pedro Staevie e Michelle Pintor gozam de

afastamento oficialmente publicado. Mesmo assim, nosso

regimento determina que o quórum mínimo do NDE é composto por

apenas três membros (Art. 14).

O tema da reunião, seguindo o chamado do coordenador Dr.

Marcos Garcias, é a elaboração de um cronograma para a

retomada das discussões acerca da reforma do PPC do nosso

curso de graduação, reforma essa que encontra-se paralisada
faz algum tempo, no bojo da enorme sobrecarga que nos

acometeu no ano de 2018, cujo coroamento foi o feliz início

do nosso programa de pós-graduação.

Vou enviar a convocatória formal na terça-feira, conforme a

disponibilidade de vocês, que peço que expressem respondendo
essa mensagem.

No mais, peço que solicitem pautas adicionais, caso seja de

vossa vontade.

Calorosamente,

Rodrigo

:3 de 3 22/05/2019 12:41
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Zimbra rodrigo.siIvauniIa.edu.br

Re: retomada da reforma do PPC de Ciências Econômicas

De : Rodrigo Luiz Medeiros Silva

<rodrigo.silvaunila.edu. br>

Assunto : Re: retomada da reforma do PPC de

Ciências Econômicas

Seg, 20 de mai de 2019 20:00

Para : Marcos De Oliveira Garcias

<marcos.garciasunila. edu. br>

Cc : Henrique Coelho Kawamura

<henrique.kawamuraunila.edu.br>

Colegas,

tendo em vista a renúncia da profa. Maria Lucia, e a agenda
do prof. Marcos Garcias, convoco os membros aptos a uma

reunião do NDE, a realizar-se na quarta-feira 22/05/2019,

11h00, na sala de reuniões do ILAESP, com a seguinte pauta:

Econômicas;
2) Procedimentos de eleição para a vaga aberta no NDE;

1) Criação de componentes optativos, e, se houver, outros

temas urgentes sugeridos pela coordenação de curso de Ciência

Até mais,

Rodrigo L M Silva

Mensagem original -----

De: "Marcos De Oliveira Garcias"

<ma rcos . ga rcias@unila . edu. br>

Para: "Rodrigo Luiz Medeiros Silva"

<rodrigo.si1vaunila.edu. br>

Cc: "Henrique Coelho Kawamura"

<henrique.kawamura@unila.edu.br>, "Maria Lucia Navarro Lins

Brzezinski" <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Domingo, 19 de maio de 2019 15:47:26

Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas

Sim

Marcos Garcias I Professor Adjunto - Economialnstituto Latino

Americano de Economia, Sociologia e Política -

ILAESPUniversidade Federal da Integração Latino Americana -

UNILA+55 (45) 3529-2837
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<henrique.kawamura@unila.edu.br>, Maria Lucia Navarro Lins

Brzezinski <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Sun, 19 May 2019 10:20:07 -0300 (BRT)
Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas

Mensagem original -----

De: Rodrigo Luiz Medeiros Silva <rodrigo.silva@unila.edu.br>
Para: Marcos De Oliveira Garcias

<marcos. garcias@unila.edu. br>

Cc: Henrique Coelho Kawamura

Olá colegas,

Quarta nesse mesmo horário todo mundo poderia?

Abs

Brzezinski" <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Sexta-feira, 17 de maio de 2019 21:45:21

Assunto: Re: retomada da reforma do PPC de Ciências

Econômicas
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De: "Marcos De Oliveira Garcias"
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Para: "Rodrigo Luiz Medeiros Silva"
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Prezados, boa tarde.
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Brzezinski <maria.brzezinski@unila.edu.br>
Enviadas: Fri, 17 May 2019 15:56:04 -0300 (BRI)
Assunto: retomada da reforma do PPC de Ciências Econômicas

Prezados Colegas,

Motivado pelo Memorando 5/2019 - CCECON (Asssunto: Retomada

do processo de revisão do PPC - Ciências Econômicas), cabe a

mim convidar vocês para uma reunião do Núcleo Docente

Estruturante de Ciências Econômicas, que proponho que ocorra

na próxima quinta-feira, no horário do almoço (12h00) - caso

esse horário seja viável para vocês. Ressalto que os

professores Pedro Staevie e Michelle Pintor gozam de

afastamento oficialmente publicado. Mesmo assim, nosso

regimento determina que o quórum mínimo do NDE é composto por

apenas três membros (Art. 14).

O tema da reunião, seguindo o chamado do coordenador Dr.

Marcos Garcias, é a elaboração de um cronograma para a

retomada das discussões acerca da reforma do PPC do nosso

curso de graduação, reforma essa que encontra-se paralisada
faz algum tempo, no bojo da enorme sobrecarga que nos

acometeu no ano de 2018, cujo coroamento foi o feliz início

do nosso programa de pós-graduação.

Vou enviar a convocatória formal na terça-feira, conforme a

disponibilidade de vocês, que peço que expressem respondendo
essa mensagem.

No mais, peço que solicitem pautas adicionais, caso seja de

vossa vontade.

Calorosamente,

Rodrigo
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