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1. Apresenta~ao 

0 atual Curso de Economia da Universidade Federal do Parana foi criado 

em fevereiro de 1945. Na sua concepyao, o Curso de Economia tinha como 

finalidade principal a formagao de profissionais altamente qualificados, suprindo 

assim a carencia desses profissionais no Estado do Parana, para dar suporte 

tecnico para o desenvolvimento s6cio-econ6mico que o Estado experimentaria 

no pas-guerra. 

Ao Iongo de mais de meio seculo de existencia, o Curso de Economia da 

UFPR ja formou quase 3.000 profissionais em economia. Com a realizagao em 

1971, do primeiro curso de p6s-graduayao, o Curso de Economia tornou-se o 

pioneiro nessa area no Estado do Parana. 

Desde a sua criagao, o Curso de Economia da UFPR, tern passado par 

constantes avaliagoes e atualizagoes curriculares no sentido de proporcionar a 

seus estudantes formagao te6rico-metodol6gica, quantitativa e instrumental, 

capacitando-os para interpretar as transformagoes pelas quais a sociedade vern 

passando, assim como, qualificando-os para intervir nessa realidade concreta. 

As Ciencias -Economicas sofrem grandes influencias das transformagoes 

evolucionarias do universe das relagoes produtivas, comerciais e sociais que 

ocorrem dentro de urn pals e nas suas relagoes com outros palses . 0 Curso de 

Economia deve estar organizado de forma a atender o dinamismo da sociedade 

- e no entendimento da importancia em perceber e participar de forma ativa nessa 

transformagao, atraves de atividades de ensino, pesquisa e extensao. Diante da 

visao de que o economista, acompanhando o processo evolutivo do ambients 

economica e social, tern hoje a fungao de compreender o funcionamento dos 

mercados, da sociedade,das empresas e dos governos locais, regionais e 

internacionais. Essa foi a concepgao que orientou a elaborayao do novo Plano 

Politico Pedag6gico que sera detalhado a seguir. 

No que diz respeito as vagas para o Concurso Vestibular, o Colegiado do 

Curso de Ciencias Economicas propoe, para aprovayao no Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensao - CEPE, tendo em vista os argumentos apresentados em 

correspondencia ao Pr6-Reitor de Graduayao, que sejam ofertadas 80 vagas 

para o turno da manha e 90 vagas para o turno noturno, a partir do vestibular 

que ira selecionar os candidates para ingressar na UFPR em 2006. 
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0 projeto atualmente em vigencia do Curso de Ciencias Econ6micas 

estabelece urn conjunto de objetivos com vistas a formac;ao de urn profissional 

com base te6rica, hist6rica e instrumental, que tenha capacidade crftica de 

analisar e entender a realidade econ6mica e social da economia brasileira e 

mundial. Destaca a importancia do respeito a pluralidade ideol6gica na formac;ao 

do economista. Objetiva tambem dar oportunidade da pratica profissional, 

atraves de estagios, atividades de extensao e de pesquisa, atraves da integrac;ao 

da graduac;ao com a p6s-graduayao. 

Baseado nos objetivos do curso propoe-se a formac;ao de urn profissional 

para atuar tanto no setor publico como nos varies segmentos do setor privado. 0 

perfil do profissional devera ser capaz de desenvolver estudos, analises e 

interpretac;oes sobre a conjuntura, bern como das transformac;oes do ambiente 

econ6mico e social em nfvel regional, nacional e mundial. 

Para a avaliac;ao da situayao do curso foram tomadas diversas iniciativas. 

Entre as principais estao: 

• Promoc;ao de urn debate com a participac;ao do corpo docente, 

discente e de economistas reconhecidos em nfvel nacional, que atuam 

em organizac;oes do governo, do setor privado e instituic;oes de ensino 

no Estado do Parana e em outras regioes do pafs; 

~ Debates entre grupos de professores com convidados de outras 

instituic;oes de ensino em economia, com vista a conhecer a 

experiencia de implantac;ao de programas de ensino de reconhecido 

sucesso; 

• Levantamento do currfculo e do plano pedag6gico dos Curses 

Ciencias Econ6micas, reconhecidos como os melhores do Brasil. Para 

a execuc;ao desse trabalho a Coordenayao do Curso contou com a 

participac;ao bastante ativa de estudantes do curso. 

~ Participac;ao da Coordenac;ao do Curso no Encontro Nacional da 

ANGE - Associac;ao Nacional dos Curses de Graduayao em 

Economia. Esse encontro foi extremamente proveitoso para atualizar 

os .conhecimentos e trocar experiencias sobre as dificuldades e as 

tendencias de direcionamento da formac;ao do economista em nfvel 

nacional. 

~ 
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• Organizacao de diversas reunioes entre os professores do curso, comlRubr .... ~.:::::::::·/ 
o apoio da PROGRAD - Pr6- Reitoria de P6s-Graduacao da UFPR, 

bem como da Direcao do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. As 

primeiras reunioes tiveram a finalidade de integrar o Corpo Docente do 

Curso para, na sequencia discutir as dificuldades e limitacoes 

existentes no curso e trabalhar no sentido de elaborar um novo Plano 

Politico Pedag6gico para o Curso. 

Tendo como referencia esse conjunto de iniciativas foi passive! identificar, 

com a participacao do corpo Docente e Discente, que o curso de ciencias 

economicas: 

• poderia ajustar as seus objetivos com base em uma perspectiva mais 

atual, desde que mantivesse uma visao de formacao profissional de Iongo 

prazo e fosse preservada a responsabilidade de formar agentes 

transformadores da sociedade; 

• precisava aperfeicoar o seu sistema de formacao de profissionais voltados 

para o mercado de trabalho, com uma politica mais definida de iniciacao 

cientifica e de pratica profissional. No entanto, ficou evidenciado nos 

debates que deveria garantir aos seus alunos uma formacao te6rico

metodol6gica e quantitativa no campo da ciencia economica, com 

pluralidade te6rica e ideol6gica; 

• tinha a necessidade de ajustar a oferta de disciplinas, de forma a se 

atualizar e acompanhar as transformacoes que estao ocorrendo no campo 

de conhecimento das ciencias economicas. Tambem era necessaria 

proporcionar mais opcoes de formacao profissional do economista 

formado pela UFPR; 

• deveria desenvolver um trabalho de maior integracao entre as conteudos 

programaticos das disciplinas do curso, bem como do trabalho 

desenvolvido pelo corpo docente, de forma a reforcar o trabalho em 

equipe, tanto na relacao entre professores, como na relac;8o com o corpo 

discente; 

• apresentava deficiencias em seu sistema de ensino, particularmente 

quanta aos metodos de ensino e avaliacao das disciplinas, de 

-~-----j 
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- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
OFPB Coordena~iio de Ciencias Economicas 

Of.300/2005 -SA/ CCE 
Ao Setor de Cilmcias Sociais Aplicadas 

Senhor Diretor, 

Rubr ••• .H. ............ , '----
Av. Pref. Lothario Meissner- 632- Terreo 
Jd. Botanico - ctba./ PR CEP 80.210-170 
Fane: (041) 360-4356 Fax: (041) 360-4471 
e-mail: coordeco@ufpr.br 

Curitiba, 13 de junho de 2005. 

Encaminho em anexo o processo n° 34117/05-24, referente ao Plano 
Pol ftico Pedag6gico do Curso de Ci€mcias Economicas, elaborado de acordo 
com as Resoluc;oes 30/90 e 53/01 do CEPE, para analise e parecer do 
Conselho do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, para posterior 
encaminhamento a Pr6-Reitoria de Graduac;ao para analise tecnica e, na 
sequencia, ser submetido a aprovac;ao do CEPE. Conforme atas em anexo, esse 
Plano e suas respectivas disciplinas tiveram · a aprovac;ao em reuniao do 
Colegiado do Curso de Ciencias Economicas e do Departamento de Economia. 

Cordial mente, 

limo. Sr. 
Prof. Dr. LUIZ VAMBERTO DE SANTANA 
M.D. Diretor do Setor de Ciencias Sociais 

( 



acompanhamento do desempenho dos estudantes e do sistema 

avaliagao do curso como urn todo, incluindo a avaliagao do trabalho 

realizado pelo corpo docente. 



3... Perfil dos alunos ingresses e egressos do curso 

3.1. Perfil dos atunos que ingressam no curso 

PROGRAD 
UFPR 

Fls ....... 01.~--

A seguir e apresentado o perfil dos alunos que ingressaram no Curso de 

Ciencias Economicas, atraves do vestibular de 2005: 

CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Oados do Processo Seletivo 2005 

Tabela 1 - Evolugao do numero de inscritos 

Peri ado 
2003 2004 2005 

Vag as lnscritos CN lnscritos CN lnscritos CN 
Giencias 110 541 4,92 505 4,59 532 4,84 
Econ.- M 
Ciencias 110 1020 9,27 715 6,5 700 6,36 
Econ. --N 

De 2004 a 2005, o numero de inscritos ao curso da manha teve urn acrescimo de 
5,35%. Nesse periodo, no curso noturno, houve uma diminuigao de 2,09%. 

Desempenho dos candidates de CU!ncias Economicas 

Tabela 2- desem..e_enho naprova·de ~mentos§f:mai:S --·-
''MediadE:'acertosdos inscfltos na 

CURSOS p . . F (80 t ) 

Ciencias Economicas- M 
Ciencias Economicas- N 
Todos os cursos da UFPR 

nmerra ase pan os 
36"13 
35,58 
36,65 

Tabela 3- desempenho na prova de Compreensao e Produgao de Textos 

CURSOS 
Media na prova de Compreensao e 
Produgao de Textos (60 pontos) 

Ciencias Economicas - M 30,51 
Ciencias Economicas- N 30,64 

Todos os cursos da UFPR 31,75 

Tabela 4- desempenho geral dos aprovados 
CURSOS Desempenho media 

Ciencias Economicas - M 603,53 
Ciencias Economicas- N 610,39 

Todos os cursos 611,26 

Rubr .... )!: ...... . 
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prova) 

Tabela 6- candidates aprovados com nota inferior a 40 em cada prova 
primeira fase Compreensao e 

CURS OS Produgao 
de Texto 

Ciencias Economicas - M 18 6 
Cianci as Economicas- N 0 1 

Na sequ.encia apresenta-se, de forma resumida, o perfil s6cio.educacional 
dos alunos que ingressaram no curso em 2005. 

Tabela 7 - PERFIL SOCIOEDUCACIONAL DO ALUNO INGRESSO NO 
CURSO DE ECONOMIA- Processo Seletivo 2005 

% dos Alunos 
ITENS RELEVANTES: Aprovados 

Diurno Noturno 
1. Sexo 

Masculine 60,00 65,45 
Feminine 40,00 34,55 

2. ldade 
Menos de 23 anos 87,27 -62,73 
Mais de 23 anos 12,73 37,27 

3. Estado civil 
Solteiros 95,45 87,27 
Casados 3,64 9,09 

-4. Durante -o -curso tera que trabalhar 
a) Apenas nos Liltimos anos 7,27 0,91 
b) Desde o 1 o a no em tempo parcial 31,82 16,36 
c) Desde o 1° ana em tempo integral 8,18 60,91 
d) Nao 52,73 21,81 

5. Ja-iniciou algum curso superior 
a) Sim, mas nao concluf 9,09 23.64 
b) Sim, estou cursando 12,73 20.00 
c) Sim, mas ja concluf 0,91 11.82 
d) Nao 77,27 44.55 

- 6. Qual-o motivo da escolha do Curso -de Economia? 
a) Mercado de trabalho e possibilidades salariais 20,91 35.45 
b) Possibilidade de contribuir para a sociedade 6,36 7.27 
c) Possibilidade de realizagao pessoal 17,27 19.09 
d) Gosto pela profissao a que o curso me habilita 33,64 19.09 
-e) Gosto pel as materias -do curso 10,91 4.55 
f) Baixa concorrencia pelas vagas 3,64 0,00 
g) Permite conciliar aula a trabalho 2,73 6.36 
h) Outro motive 4,55 8.18 

7. 0 que voce espera, EM PRIMEIRO LUGAR, de urn 

_________ j 
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curso universitario? 
a) Aquisigao de cultura geral am~a 11,82 10.00 
b) Formagao profissional, voltada para o trabalho 50,00 49.09 
c) Formagao te6rica, voltada para a pesquisa 6,36 2.73 
d) Formagao academica para melhorar a atividade 3,64 10.00 

pratica que ja estou desempenhando 
e) Aquisigao de conhecimentos que me permitam 16,36 16.36 

compreender melhor o mundo em que vivemos 
f) Aquisigao .de conhecimentos que permitam melhorar B,18 -B.1B 

meu nfvel de instrugao 
g) Diploma de nfvel superior 3,64 3.64 

3.2. Perfil dos alunos egressos do curso 

A tabela 8 registra dos formandos do Curso de Ciencias no perfodo de 1999 a 

2004, identificando a participagao dos homens mulheres nesse perfodo. 

Tabela 8- Formandos do Curso de Ciencias Economicas da UFPR 

Perfodo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Homens 45 54 58 58 74 56 

Mulheres 47 39 46 33 58 56 

Total 92 93 104 81 132 102 

PERFIL DO ECONOMISTA RESULTADOS EM NiVEL NACIONAL 

Com a finalidade de tragar urn perfil do economista brasileiro, verificar sua 

formagao academica e a situagao de seu mercado de trabalho, alem de obter 

informagoes a respeito do modo como avalia a conjuntura economica e suas 

perspectivas, o Conselho Federal de Economia realizou uma pesquisa em todo 

territ6rio nacional. Tambem foram levantadas informagoes sabre o que os 

economistas esperam de suas entidades representativas, Cofecon - Conselho 

Federal de Economia e Corecons - Conselhos Regionais de Economia, no 

intuito de obter uma base consistente de orientagao ou reorientagao desses 

conselhos. 

Os resultados estao apresentados a seguir. Os resultados dessa pesquisa 

foram publicados em 2005. 

PROGRAD 
UFPR 
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PERFIL 

Sra-~o- Embora a participa<;ao das mulheres no mercado de trabalho seja 

crescenta a partir dos anos 80, a economia ainda e uma profissao basicamente 

masculina. 82,3% dos economistas sao do sexo masculine e 17,7% do feminine. 

Ralf;i':: -A grande maioria dos economistas (84, 7%) e da raga branca, seguindo

se a parda (11 %), negra {2,6%), amarela (1 ,6%) e indfgena (0, 1 %). 

i\Ja~uralidade- Quante ao estado de nascimento do economista, na Regiao 

Norte predominam os do Para (46,6%) e do Amazonas (20%). No Nordeste 

aparecem em posigao de destaque os nascidos na Bahia (20,6%), Ceara 

(14,4%) e Pernambuco (12,4%). No Sudeste a lideran<;a cabe a Minas (30,2%), 

seguida de Sao Paulo (20,7%) e do Rio de Janeiro (15,5%). Na Regiao Sui o Rio 

Grande do Sui aparece em primeiro Iugar (29, 1 %), seguido de perto pelo Parana 

(23,8%), vindo Santa Catarina em terceiro Iugar (12,8%). Na regiao Centro-Oeste 

ha uma participagao expressiva de economistas nascidos no Sudeste. Minas 

Gerais aparece na primeira posi<;ao (10,4%), urn pouco a frente de Mato Grosso 

(9,9%), Rio de Janeiro (9,6%) e Goias (8,6%). 

Ftli){a Et61riEl- A idade media do economista e de 42,4 anos. Ha uma forte 

concentra<;ao de profissionais (65,3%) nas faixas etarias de 30 a 39 anos 

(31 ,8%) e de 40 a 49 anos (33,5%). Ha urn contingents importante de 

economistas, tambem, na faixa de 50 a 50 anos (20, 1% ). 

E§.tc.Ick) C1'.ri~ - 0 maier contingents (73%) e representado por economistas 

casados, vindo a seguir os solteiros (20,5%) e os divorciados ou viuvos (6,5%). 

f\lliJm·ero d'~ FiLl·us - Quase 45% dos economistas (exatamente 44,2%, na 

amostra) tern no maximo urn filho, 31 ,4% dois filhos e 24,4% tres ou mais. 

Ors:amentD D:.);-nr;stkc -A contribui<;ao do economista para o or<;amento 

domestico e fundamental. 37,6% pagam todas as despesas e 30,6% a maier 

parte - o que significa que 68,3% dos economistas sao os principais 



responsaveis pela manutenc;8o do nucleo familiar do ponto de vista material. 

lnfhJ?.~nc~a Fami:!a:·- Ao contrario do que ocorre em medicina e direito, a 

profissao da mae ou do pai nao parece ter sido urn fator importante para a 

escolha da profissao de economista. Prova disso e que 73,7% dos economistas 

sao filhos de pais que nao tinham o curso superior completo - o que, 

paralelamente, e urn indicador setorial relevante de forte mobilidade social no 

Brasil em decadas passadas. 

Do:rl~f!n~o de Lh19t:o:.s; Es:t;·,'!f.::f~:;::;ok;::::s- Quanta ao grau de conhecimento em 

lfnguas estrangeiras, 33,3% o consideram born (24,9%) ou muito born (8,4%), 

38% acham-no razoavel e 28,7% o classificam como fraco. A lfngua 

predominante eo ingles (51,8%), seguido do espanhol (32,2%) e do frances 

(12,8%). 

~nteme~- 0 uso da Internet esta se disseminando rapidamente entre os 

economistas. 30,4% sao usuarios e outros 46,6% sao usuarios de micro e 

pretendem se conectar a Internet. Urn grupo bern manor (7,1 %) nao pretends se 

conectar e os restantes (15,7%) nao sao usuarios de microcomputador .. 

-0 principal motivo indicado para a 

escolha da profissao foi a afinidade intelectual (43%), vindo em segundo Iugar 

(mas bern distants) a expectativa deter boas ofertas de emprego (15,5%) e em 

seguida o facil acesso ao curso (11,3%). 

TrabaJho na (ka;du.o::~·fi,,::;.- A maioria dos profissionais teve que trabalhar em 

horario integral durante a maior parte do cursos (57,4%). Urn contingents bern 

manor, porem expressivo, (18,1 %) trabalhou em horario parcial durante a maior 

parte do curso. 12,8% trabalharam em horario parcial durante parte do curso e 

5,6% em horario integral durante parte do curso. Apenas 6,1% nao precisaram 

trabalhar durante o curso de graduagao. 

Fonna~ao ,t\,ca::M~rnk:.a- Os economistas fizeram em geral o bacharelado ou 

apresentam algum grau de especializagao (92%). Os que completaram o 
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mestrado representam 6,3% e os que concluiram o doutorado correspondem a ::;-~~~::::::.: 1 
1, 7% dos profissionais.. ..__ ___ .... 

!n;::-,tih.!l~:~:ao :~m1 :~;' ;·;;; ?;•''; . ;T:: :< r- A gradua~o foi concluida em instituigoes 

particulares (53%) e publicas (46,9%) brasileiras e apenas 0,1% no exterior. 

MERCADO DE TRABALHO 

Ocr.~pr;:;;f.·o :::',-~--.d:-::':1- 0 contingents mais numeroso de economistas e formado 

por empregados (46,3%). A seguir aparecem os funcionarios publicos civis e 

militares (26,9%), os empregadores (10,4%) e os aut6nomos (9,6%). 

2~·- -Quanta ao exercicio da profissao, 36,4% dos 

economistas responderam que a atual ocupa~o esta relacionada ao curso de 

economia, 44,7% a consideram parcial mente relacionada e 18,9% acham que 

nao ha nenhuma rela~o entre o que fazem e as tarefas do economista. 

/\thrk1a·dr; r·,i·':':!1~ . sT:.:::··, ·-~-As atividades que os economistas exercem com 

mais frequencia (31 ,3%) sao o planejamento ou gestae financeira eo 

planejamento ou gestae empresarial. As areas de conhecimento utilizadas mais 

frequentemente estao relacionadas a pregos e inflagao, mercado financeiro, 

economia regional e finangas publicas. 

' ~ _ __, .--.; . ,·-:. ·-= ~ -- .. 
• " •• j .._. '· , ~~ •.•• · ' .. ~: .' :; :. _ ': - 0 set or publico 

continua sendo o principal empregador dos economistas brasileiros (45,6%), 

atraves das empresas publicas (22,7%) ou do servigo publico (22,9%). Mas, as 

empresas privadas (nacionais e multinacionais) tamberri sao empregadores 

muito importantes (40,9%). Outras empresas ou instituigoes (entidades 

empresariais) respondem por 13,5% dos empregos de economistas. 

Setor [h=; ,t:.'l]':k~;::.,_:,&- Por setores, fica evidente a grande importancia relativa que 

tern a administragao publica (15,4%), industria (12,3%), intermediagao financeira 

e seguros (11,3%) eo setor de educagao e saude (8,2%). Mais de 47% dos 

economistas exercem suas atividades nesses quatro setores. 
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Fls ..... .1.3 ........... , 
Gmu de 3~'>~isfc:~2c, - Os economistas estao satisfeitos principalmente com o ~ubr .. .j.. ........... l 
ambiente e relacionamento no local de trabalho, com a autonomia, liberdade e 

criatividade e com o prazer intelectual proporcionado pelo exercfcio da profissao. 

A situac;ao muda urn pouco e o grau de satisfac;ao decresce quando entram em 

cena a remunerac;ao e as perspectivas de ascensao profissional. Mas, de 

maneira geral, o economista nao pode ser considerado urn profissional 

insatisfeito. 

k\t1udlcmc;;:;,::" ·d·e Ernpz\:=:;;c· - 0 economista nao parece mudar de emprego com 

frequencia. Pela pesquisa, desde a graduagao ele mudou de emprego, em 

- media, apenas 2,8 vezes - o que pode ser considerado baixo para uma 

economia caracterizada por elevados graus de rotatividade da forc;a de trabalho . 

.Jon1aiLia d;;:; T.t::"".::;al - Os economistas vivem praticamente de sua ocupac;ao 

principal (79,2%). Ajornada de trabalho semanal mediae de 41,9 horas. 0 

contingente principal (53,5%) trabalha 40 horas. Urn grupo muito expressive 

(38,7%) trabalha acima de 40 horas por semana. 

Rr;;:ndlmento ff'enst=.!l- 0 economista pode ser considerado urn profissional 

razoavelmente bern remunerado no Brasil. Seu rendimento medio mensal e de 

R$ 3.756,60. 0 rendimento mais frequente (moda) se situa entre mais de R$ 

2.240 e R$ 5.600, tendo como mediana R$ 2.560,80. 

- A experiencia profissional 

parece ter peso importante na remunerac;ao obtida. Prova disso e que os 

economistas jovens (ate 29 anos) recebem em media R$ 1.780. Os de meia 

idade (mais de 30 a 49 anos) R$ 3.557,30 e os mais experientes (50 anos e 

mais) R$ 5.113,20. Ou seja, o economista de meia idade ganha duas vezes mais 

do que os mais jovens. E o economista mais experiente recebe quase 45% 

acima do profissional de meia idade. 

f{,em:lirnento ,"-'-,~;_~r.:::l- 0 profissional mais bern remunerado e, 

em geral, o empregador que apresenta urn rendimento medio mensal de R$ 

---..... .... ...--......, .. ,. ...... ___ ,,:> 



5. 921,10. Em seguida aparece o empregado com carte ira assinada com R$ 

3.832,50, seguido de perto pelo autonomo com R$ 3. 799,50. 0 funcionario 

publico nao apresenta uma situagao salarial favoravel quando comparado com 

os economistas que tern outras ocupagoes. Seu rendimento mensal e de R$ 

3.038,10. Ou seja, o funcionario publico ganha quase 20% menos do que o 

rendimento media mensal da categoria. 

Rr.::mJlmEHnto n2"t =~~ ~~\":::Z::- Como e previsivel, 0 grau de 

formagao academica influi no rendimento mensal do economista. Os que tern 

bacharelado ganham em media R$ 3.397, 10. Os que completaram o mestrado 

recebem R$ 4.248,80 e os que conclufram o doutorado alcanyam R$ 5.819,60. 

e Os mestres ganham em media 25% acima dos bachareis. E OS doutores 

percebem 37% mais do que os mestres. 
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Grau de Sc:~isf:r>;~'~}- A maier parte dos economistas (54,3%) considera boas ou 

6timas suas expectativas de evolugao profissional. Os economistas preveem que 

o mercado de trabalho deve melhorar (35,3%) ou no minima permanecer como 

esta (37,9%). Apenas 26,8% esperam que o mercado de trabalho piore. 

1.3. PERFIS COMPARATIVOS- HOMENS E MULHERES 

!dade M•:3cli:a. -As mulheres sao, em geral, economistas mais jovens do que os 

e I homens, tendo par isso entrada no mercado de trabalho mais tarde. A idade 

media da economista e de 37 anos, e a dos homens de 43,6 anos. 

:) - Como entraram nas escolas de economia mais 

tarde, as mulheres tambem se formaram mais tarde. 0 ana media de conclusao 

da graduagao das mulheres e 1990 e ados homens 1985. Uma diferenga pouco 

menor se verifica em relagao a conclusao da p6s-graduagao: no caso dos 

homens, 1986, e no das mulheres, 1990 

Per1odo dz c~,r;:;!'..::u.:::<;.i~k::- Homens e mulheres escolheram economia, 

principalmente, devido a afinidade intelectual com a profissao. Em ambos os 

cases, houve predominancia do curse no perfodo noturno. Mas, tal 
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predominancia foi mais intensa no caso dos homens: 71,4% contra 57,2% para IF's ..... J..S ......... j' 
as mulheres. l~l·········· 

Tra[::,aJ!o l"ii3: G;·~c.,)t_;a:;:iit.:::; - Poucos escaparam do trabalho na gradua98o. 95,1% 

dos homens e 88,6% das mulheres trabalharam enquanto estudavam. 

Gn2u da Fa~Tm\t·BiC :\c:.s::d&nn:fc:a- Nao existem diferengas muito significativas a 

esse respeito. 92,2% dos homens e 91% das mulheres tern bacharelado ou 

algum tipo de especializagao. As mulheres apresentam alguma vantagem no 

mestrado (7,8% contra 5,9% para os homens), mas estao em pequena 

desvantagem no que diz respeito ao doutorado (1 ,9% dos homens contra 1,2% 

e das mulheres). 

Tempe; il!iO E.r:n:p;·S:=:·c- Sendo mais novas e tendo se formado, em geral, mais 

tarde do que OS homens, e natural que as mulheres tenham um tempo media de 

permanencia na ocupagao principal inferior ao dos hom ens (1 0,4 anos contra 

13,6 anos). 

Rem~..~~n·~r~t;~.n 1\:~·:;:-l:e;::::~ - 0 fato de terem menos experiencia profissional 

(gradua98o cinco alios mais tarde e me nor tempo de permanencia no emprego) 

pode explicar, pelo menos em parte, o fato de as mulheres ganharem menos do 

que os homens. Seu salario media mensa I em 96 era de R$ 2.27 4,30, enquanto 

o dos homens alcangava R$ 4.069,20- uma diferenga de aproximadamente 

79%. 

Or~;ta:T;E.:mto Dc,.:,r,(~~i.ti.:::::c:- Como ganham menos, as mulheres dao uma 

contribui98o menor (embora muito relevante) para o orgamento domestico. 

Enquanto 75,5% dos economistas contribuem com a totalidade ou a maior parte 

das despesas familiares, no caso das mulheres tal participagao chega a 35,2%. 

Evoilur;ao :·j;nfii.ssiocLs! -As mulheres se revelam um pouco mais pessimistas do 

que os homens no que diz respeito as suas expectativas pessoais de evolugao 

profissional. Enquanto 55,2% dos homens as con~ideram boas ou 6timas, 49,6% 

das mulheres fazem a mesma aposta. Apenas 9,1% dos homens acham suas 

expectativas profissionais ruins ou pessimas. No caso das mulheres o 



pessimismo e mais intense, embora Ionge de ser predominante, alcangando 

13,3% das economistas. 

1.4. EXPECTATIVAS EM RELACAO AS ENTIDADES 
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l',Jiler~::21cv :-";s- ,, --~- :·~c -As expectativas dos economistas em relagao a atuagao 

das entidades em 97/98 se concentram na promogao de curses de 

especializagao e de reciclagem profissional, no empenho pela melhoria da 

qualidade do ensino, na sistematizagao em banco de dados da oferta de 

informagoes basicas e prioritarias para a categoria e na ampliagao do mercado 

de trabalho. 

E:·.:[~:::: ·;_:::.·_::_·_---:-_ .. -.-De acordo com as indicagoes de 62,6% dos 

economistas, a prioridade numero um das entidades que os representam seria 

promover a oferta de curses de especializagao e reciclagem profissional e de 

formagao de empreendedores. 

t:=:nsino ck ::::·;co:·:;~: n':c, -A necessidade de avaliar e melhorar o ensino da 

economia na capital e no interior, atraves de maior articulagao com 

departamentos de economia das instituigoes academicas e os 6rgaos de 

governo, foi destacada por 57,4% dos economistas. 

Prngr<'3ma.:::. ::i-::: -_,·.- :;_·.,:::.:;,-:---"' -.. - Ja 56,8% dos economistas defenderam a 

necessidade de criar programas de colocagao e recolocagao no mercado de 

trabalho e de suporte ao surgimento de microempresas. 

1Ek1nc(j di·l?. ~ni':>~·;· .:;. -Para 53,6% dos economistas, deve figurar entre as 

prioridades das entidades a consolidagao de um banco de informagoes basicas e 

de questoes prioritarias para a categoria em relagao ao exercfcio da profissao, 

aos 6rgaos de representagao e ao mercado de trabalho. 

·-.c -Para quase metade dos economistas (49,4%), as 

entidades devem atuar no sentido de preservar e ampliar os espagos de trabalho 

do economista e aperfeigoar os procedimentos de fiscalizagao sabre o exercfcio 
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RESULTADOS COMPARATIVOS POR REGIOES 

PERFIL POR REGIOES 

Saxo -Em relac;ao a distribuic;ao dos economistas par sexo, nas diferentes 

regioes, ha apenas uma diferenciac;ao importante: o peso dos homens na Regiao 

Norte (71%) esta bern abaixo da media nacional de 82,3%. 

Pais (,'; f:,;~.§:t,:;?S CiCT.'l Cu:o:;:;.Q ;;;:;:r.q:J:\;;?i:'k:;r- Quanta ao percentual de pais ou maes de 

economistas com curso superior completo, verifica-se uma situac;§o bern distinta 

entre as regioes Sui e Sudeste. No Sudeste tal participac;ao chega a 32,2% e 

esta bern acima da media nacional (26,3%). Na regiao Sui acontece exatamente 

o contrario. Apenas 19,4% dos pais de economistas tern curso superior. 

!nternei!: - Pouco mais de 30% dos economistas brasileiros ja sao usuaries da 

Internet - urn indicador impressionante da rapidez com que os economistas vern 

adotando as tecnologias microeletronicas de disseminac;ao da informac;ao. Essa 

utilizac;ao e ainda mais intensa nas regioes Centro Oeste (37%) e Sudeste 

(32,6%). 0 uso da Internet e menos intenso na Regiao Norte, atingindo 17,3% 

dos economistas .. 

e DmT,Inio de ':n~:y.;.c::':'- Urn terc;o dos economistas brasileiros considera seu 

conhecimento de linguas - em geral ingles ou espanhol - born ou muito born. 0 

Sudeste esta bern acima da media nacional com 44,3% eo Nordeste (20,6%) eo 

Norte (21 ,4%) bern abaixo. 

p,er[od!o 'cHI1 qu,;-: r:,::,;-;: n .-~,: - Em todas as regioes, a maioria dos economistas 

fez o curso no tumo da noite. Mas, ha diferenciac;Oes importantes. No Sudeste 

essa maioria significa 55,6%- bern inferior a media nacional de 68,8%. Ja no Sui 

alcanc;a nada menos que 82,7% e, no Norte, 75,1 %. 

Formr.:J~;a.::J J[\c.c::(:1f;i•nk.:~: -0 bacharelado apresenta ampla predominancia em 

todas as regioes. Os que fazem mestrado e doutorado nao representam ,em 



geral, mais do que 6 a 8% dos economistas. Na regiao Norte essa participaga 
--....:..._--J 

mais baixa e fica em torno de 2%. 

Escoi.a:s- Ha uma ligeira predominancia a nivel nacional dos economistas 

formados em escolas particulares (53, 1 %) em relagao aos que conclulram seu 

curso em escolas publicas (46,9%). 0 quadro muda nas regioes Norte (63,6%) e 

Nordeste (58, 1 %), em que predominam os formados em escolas publicas. 

MERCADO DE TRABALHO 

Ocupa~ao J't.rt:~,..•:;;,~- Os empregados (sem e com carteira assinada) representam o 

contingente mais importante de economistas (46,3% em todo opals). Mas, ha 

diferengas importantes entre as regioes. 0 Sudeste esta bern acima da media 

nacional, com 54,6%, eo Centro Oeste (39,2%), o Norte (39,9%) eo Nordeste 

(40,7%) bern abaixo. 

Fundona!i:s:rrr':. r<eblt . .:;e:::· - 0 setor publico continua sendo urn empregador muito 

importante de economistas em todo o pals, em especial nas regioes de menor 

desenvolvimento relative. No Brasi126,9% dos economistas sao funcionarios 

publicos. Tal participagao sobe para 35% no Nordeste, 37,6% no Norte e 41,4% 

no Centro Oeste. 0 Sudeste fica bern abaixo da media nacional com 16%. 

Sah3rlo !\Jlf.:.d1•-:;- A pesquisa revelou que o salario media do economista no Brasil 

e de R$ 3.756,60. Mas ha diferengas importantes entre as regioes. 0 economista 

do Nordeste ganha em media R$ 2.994,60- o que representa 80% da media 

nacional e 67% do que recebe urn profissional da regiao Sudeste (R$ 4.437,1 0). 

Satisfa~~6lo :;;:,r:~ :::' G.(~,, ~':.i.~ '.si-t.·.~ - Essa discrepancia salarial se reflete no grau 

de satisfagao cor:n a remuneragao. Enquanto 43,6% dos economistas em todo 

pafs estao satisfeitos ou muito satisfeitos com sua remuneragao, no Nordeste 

esse contingente cai para 34,2%. Os maiores graus de satisfagao foram 

constatados no Sudeste (46,3%) e no Sui (47%). 
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_} - 0 economista muda pouco de emprego. Em todo ~~:~j 
Brasil o profissional de economia esta em media ha 13 anos na atual ocupa9ao, 

sendo que no Norte a permanencia e urn pouco inferior a media nacional: 11 ,8 

a nos. 

Fontes de Rend~r:l<:.'.'"::,~v- Em todas as regioes cerca de 40% dos economistas 

tem outra ocupa9ao alem da principal. 80% dos profissionais tem na ocupa9ao 

principal a maior fonte de rendimento. 

- 39% dos economistas 

brasileiros trabalham em empresas privadas e 22,7% em empresas publicas. 0 

papel da empresa privada e especialmente relevante na regiao Sudeste 

(empregando 51,4% dos economistas) e bern menos significativo na Centro 

Oeste (1.9, 1 %). Quando se avalia o papel da empresa publica em rela98o a 
ocupa9ao principal o quadro e inverso. Seu peso como empregador no Centro 

Oeste ganha destaque ( 34,8% dos economistas), superando de Ionge o 

alcan9Bdo na regiao Sudeste - em que emprega 16,8% dos economistas. 

- Os economistas sao majoritariamente otimistas 

em rela9ao a suas expectativas profissionais. 54,3% dos profissionais em todo o 

pafs as consideram 6timas ou boas. Esse otimismo e especialmente acentuado 

e nas regioes Centro Oeste (58%) e Norte (57,3%) e mais modesto no Nordeste 

(48,5%). No pequeno grupo dos que avaliam com pessimismo suas expectativas 

profissionais (9,8%), destacam-se as regioes Nordeste (11 ,2%) e Norte (13%). 

Merc.;:;;do £ie Trztt<:::l>co - 0 mercado de trabalho a curto e medio prazos deve 

permanecer como esta, segundo a avalia9ao de quase 38% dos economistas 

(cerca de 33% no Norte e Nordeste e 41% no Sudeste). Os que acreditam que o 

mercado deve melhorar ou melhorar muito (35,3% em todo o pafs) tem peso 

especialmente consideravel nas regioes Norte(42,2%) e Sui (39,4%). Os que 

a cham que o mercado vai piorar ou piorar muito ( 26,8%) aparecem com 

participa9ao bern acima da media nacional no Nordeste (32,5%). 



EXPECTATIVA EM RELACAO A ATUACAO DAS ENTIDADES 

Gursos d8 Es}:::r2cna1~za;~a<C:=- Promover a oferta de cursos de especializagao e 

reciclagam profissional e de formac;8o de empreendedores foi indicada por 

62,6% dos economistas como alta prioridade para as entidades de classe. Em 

todas as regioes, no mfnimo 60% dos economistas apontaram tal prioridade, 

chegando a 64,5% no Norte. 

Ensirno de Ecfm,.:::·r;7'c:·- Atuar no sentido de melhorar o ensino de economia na 

capital e no interior foi considerado prioritario por 57,4% dos economistas 

brasileiros. As indicagoes variaram de 54,5% no Norte a 58,8% no Sudeste. 

':r·;o - Criar programas de 

colocagao e recolocagao no mercado de trabalho apareceu como terceira 

prioridade, indicada por 56,8% dos economistas. As indicagoes variaram de 

51,5% no Centro Oeste a 59,4% no Sudeste e 59,5% no Nordeste. 

1 

Banco o1e ~n1f}!Tf!~~:.j,.:,s -A consolidagao de urn banco de informagoes basicas 

sobre o exercfcio da profissao e o mercado de trabalho foi indicada como 

prioridade para a atuagao das entidades em 97 e 98 por 53,6% dos economistas. 

As indicagoes variaram pouco, indo de 52,3% no Centro Oeste a 56,9% no 

Norte. 

.::.:;Jrir:) - Preservar e ampliar o espago de trabalho dos 

economistas apareceu como a quinta grande prioridade para a atuagao das 

entidades, tendo sido indicada por 49,4% dos economistas em todo o pals. Essa 

preocupac;8o ficou evidente entre os economistas do Norte (56,6%), sendo 

menos intensa em termos relativos entre os profissionais das regioes Centro 

Oeste (46,6%) e Sudeste (46,8%). 

- Em algumas regioes 

foram indicadas outras prioridades para a atuagao das entidades. A discussao 

sabre os limites da regulamentagao da profissao foi considerada fundamental par 

47,2% dos economistas do Norte e 51,2% do Nordeste. Divulgar e discutir o 
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C6digo de Etica - desconhecido ou conhecido apenas superficial mente por 91% I Fis .... /J.!.. ......... j 
dos economistas brasileiros- e uma iniciativa recomendada por 43,9% dos ~ubr ·)···········) 
profissionais da regiao Norte. 

t'l.tua~ao Politica e Social dos Economistas- Fortalecer a atua«;ao politica e 

social dos economistas atraves de maior intera«;ao com 6rgaos de representa«;ao 

de outros grupos profissionais foi uma a«;ao recomendada por 44% dos 

economistas do Centro Oeste e 44,3% do Norte. 

Sistema COFECON/CORECONs - Dar maior visibilidade a atua«;ao do Sistema 

COFECON/CORECON, mediante a promo«;ao de palestras, seminarios, etc, foi 

considerada alta prioridade por 46,7% dos economistas do Norte e 49% do 

Nordeste. E aperfei«;oar os canais de comunica«;ao do Sistema 

COFECON/CORECON com os economistas atraves de eventos, jornal mensal, 

e-mail, Internet, etc, recebeu a indicagao de alta prioridade por parte de 49,2% 

dos economistas do Centro Oeste, 50,9% do Norte e 53,8% do Nordeste. 

NOTA METODOLOGICA 

Os dados da pesquisa foram levantados por intermedio de formulario basico 

encaminhado por mala direta. 0 COFECON enviou para cada estado urn numero 

de formularies que cobria o universo de economistas registrados nos respectivos 

-e Conselhos Regionais de Economia (Corecons). A exce«;ao ficou por conta dos 

estados de Sao Paulo e Rio de Janeiro, onde foram utilizadas amostras 

estatfsticas simples estabelecidas aleatoriamente. 0 grau de cobertura chegou a 

26,5% dos economistas inscritos - o que implicou na distribui«;ao de 4 mil 

questionarios em Sao Paulo e 3.954 no Rio de Janeiro. 

0 retorno dos formularies por regiao foi plenamente satisfat6rio, exceto para a 

regiao Norte - cujos resultados devem, por isso, ser encarados com mais 

prudencia do que os apresentados para as demais areas do pals. As maiores 

taxas de retorno se deram nos estados do Espirito Santo, Parana, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sui e Sao Paulo - todos eles com retorno superior a 
media nacional, de 10,9%. As piores foram nos estados do Acre, Maranhao, 
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Alagoas e Para. Assim mesmo, foram considerados significativos, ao nfvel de 

95% de confianga e com margem de erro inferior a 5%. 

A amostra lfquida total de 4. 772 formularies foi consistida manual mente, a seguir 

digitada, novamente consistida e processada pela utilizagao de "software" 

especialmente desenvolvido pela Data Kirsten Pesquisas, Projetos e Projegoes 

SIC Ltda, a empresa vencedora da concorrencia para a realizagao da pesquisa. 

0 processamento gerou uma massa de 695.686 bytes de registro, compondo as 

tabelas que contem as tabulagoes e os cruzamentos inteligentes realizados, e 

que constituem os Anexos ao Relat6rio Final. 

Rubr ···~. ·: ......... . 
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4. Justificativa 

A principal caracterfstica do curso de Ciencias Economicas, tendo 

em vista o dinamismo das transformagoes do seu campo de atuagao, 

reveste-se da necessidade de uma permanente adequagao do egresso da 

universidade ao perfil profissional requerido para atender as demandas da 

sociedade. Nesse sentido, torna-se necessaria manter um processo 

continuo de aperfeigoamento da programac;ao do curso e das suas 

respectivas disciplinas, bern como dos metodos didatico-pedag6gicos que 

facilitem a assimilagao e ampliagao de novas conhecimentos. 

A equipe de professores que participou da elaborac;ao deste Plano 

Politico Pedag6gico, com a participagao de representantes do corpo 

discente, identificou que o curso apresentava algumas deficiencias, bern 

uma certa defasagem na sua programagao, como mencionado na analise 

do Plano Politico Pedag6gico Vigente. As deficiencias estavam 

relacionadas a estrutura do curso, conteudo, carga horaria de 

determinadas disciplinas, integrac;ao dos programas, atividades de 

estagio. Percebeu-se tambem uma certa defasagem em sua 

programagao, observadas as tendencias de formac;ao profissional 

presente e futura do economista, tendo como referenda o dinamismo das 

transformac;oes economicas e sociais, nacionais e internacionais. 

Tambem ficou evidente a necessidade de aperfeigoamentos na 

metodologia de planejamento geral e acompanhamento do ensino do 

curso, dos pianos de ensino das disciplinas, da integrac;ao entre o corpo 

docente, discente e as atividades de ensino, pesquisa extensao para a 

formac;ao profissional dos estudantes de economia. 

0 dinamismo das transformagoes da economia e da sociedade e 

necessidade de atualizac;ao e modernizac;ao do curso de Ciencias 

Economicas, com vistas a proporcionar instrumental te6rico e 

metodol6gico que permitam preparar os estudantes para atuarem com 

responsabilidade e competencia a atividade profissional, constitui o 

desafio da elaboragao e implementagao deste novo Plano Politico 

Pedag6gico. 

Fls ..... £:)?.:~ ....... . 
Rubr-,. .. f, .......... .. 



5. Fundamentac;ao te6rica e metodol6gica do curso 

5.1. Objetivos do Curso 

0 Curse de Economia tern como objetivo principal formar profissionais 

aptos a atender as demandas da sociedade. Esse objetivo do Curse se insere 

nos pr6prios objetivos da Universidade Federal do Parana, dispostos no Art. 2° 

do seu Estatuto. 

Para operacionalizar o seu Projeto Polftico-Pedag6gico, em fungao das 

competencias e das habilidades exigidas pelo perfil do profissional que se 

pretende formar, e necessaria que a estrutura curricular e a pratica pedag6gica 

sejam concebidos tendo em vista os objetivos a serem alcangados. 

Nesse sentido o Curse de Economia da UFPR objetiva: 

a) Fornecer formagao te6rico-metodol6gica e quantitativa no campo da 

ciencia economica, com pluralidade te6rica; 

b) Desenvolver a capacidade de analise crftica da sociedade e do 

conhecimento disponivel, para formar cidadaos capazes de atuar como 

agentes -transformadores da sociedade; 

c) Prover formagao hist6rica de forma a conhecer, interpretar e compreender 

as transformagoes da sociedade mundial e nacional; 

d) Proporcionar instrumentagao e oportunidades de pratica profissional 

durante a realizagao do curse, no campo da economia, oferecendo 

alternativas de atuagao no setor publico, no setor privado, em atividades 

academicas e de pesquisa; 

e) Proporcionar ao profissional a capacidade para identificar e resolver 

problemas no campo de atuagao de economia. 

f) capacitar o formando em economia para, respeitando a pluralidade 

ideol6gica, atuar de maneira competente e consenso etico da 

responsabilidade social e profissional; 

g) promover atividades de ensino .integradas a pesquisa e a extensao no 

sentido de estimular a criagao e a reflexao, assim como, se retroalimentar 

atraves do cantata permanente com a sociedade; 
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de absorver as avangos e as novas conhecimentos te6ricos, assim como, uma ~-~

maior integragao entre as linhas de pesquisa da p6s-graduagao com a pesquisa 

da graduagao, inclusive as monografias; 

5.2. Conteudos do Curso 

5.3. Politica de Esbigio. pratica profissional e atividades 

complementares 

A polftica de iniciagao cientffica e pratica profissional do curso de Ciemcias 

Economicas contempla: 

a) lnstituir Comissao permanents de acompanhamento de estagios, com 

regulamentagao propria; 

b) Estimular alunos e professores a participarem da Empresa Junior. 

c) Estimular alunos e professores a participarem do PET- Programa 

Especial de Treinamento; 

d) Promover a participagao de alunos e professores nas atividades monitoria 

e) Promover eventos sabre atividades de extensao; 
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6. Perfil do Profissional 

0 que norteia o perfil do profissional que o Curso de Economia elege como 

sua marca institucional e o compromisso assumido implfcita e explicitamente 

com a sociedade . 

. Levando-se em conta .que a Economia e uma Ciencia da Sociedade, a 

formagao do profissional de economia deve ser capaz de atender as variadas 

demandas da 'sociedade em toda a sua complexidade e heterogeneidade. 

Urn projeto pedag6gico para o Curso de Graduagao em Economia deve 

~ portanto, levando em consideragao o carater plural da sociedade, abranger as 

diversas areas do conhecimento em economia. 

Considerando-se os objetivos do curso o Plano Politico Pedag6gico de 

Graduagao em Ciencias Econ6micas tern a finalidade de desenvolver durante o 

curso as seguintes competencias e habilidades: 

a) desenvolver raciocinios logicamente consistentes para conhecer, 

interpretar e teorizar a propria ciencia econ6mica; 

b) elaborar pareceres, relat6rios, trabalhos, pesquisas e textos na area 

econ6mica; 

c) utilizar adequadamente conceitos te6ricos fundamentais da ciencia 

econ6mica; 

d) utilizar o instrumental econ6mico para analisar situagoes hist6ricas 

concretas; 

e) utilizar formulagoes matematicas e estatfsticas na analise dos 

fen6menos s6cio-econ6micos; 

f) diferenciar a contribuigao de distintas correntes te6ricas na 

implementagao de polfticas econ6micas. 

Alem disso, o formando em economia devera ser capaz de: 

Rubr ~.f ... 



a) Dominar os requisitos necessarios para elaborar e avaliar urn projeto 

economico-social; 
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b) construir e interpretar urn con junto de indicadores economico-sociais; 

c) Conhecer, analisar e gerenciar os fenomenos economico-financeiros; 
._) 

d) Formular polfticas s6cio-economicas, publicas ou privadas, para 

promover a superagao de problemas ou desenvolver unidades 

produtivas regionais ou nacionais; 

e) Realizar pericias nas areas economico-financeiras; 

f) Realizar estudos prospectivos e identificar tendencias em diferentes 

cenarios economicos e sociais. 
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7. Projeto de Orienta~ao Academica Rubr .... }!. .......... . 

A orientagao academica dos estudantes sera coordenada pela Comissao 

Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas, a ser constitufda 

pela indicagao dos membros do Colegiado do Curso de Ciencias 

Economicas, conforme dispoe a resolugao no. 70/04-CEPE. 
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8. lnfra-estrutura fisica 
Rubr .... .){ .......... , 

-..._.........;._ __ ) 
0 Curso de Ciemcias Economicas tern suas instalac;Qes no predio do Setor de 

Ciencias Sociais Aplicadas, com sede Av. Prefeito Lothario Meissner, 3400. 

A infra-estrutura ffsica disponfvel para o curso e constitufda de: 

a) Coordena~ao 

A Sala do Coordenador possui: 

1 mesa em L e cadeira 

1 mesa redonda para reunioes e cinco cadeiras 

1 armaria de ago 

1 armaria de formica 

2 armarios com gavetas 

1 arquivo para pastas suspensas, com quatro gavetas 

1 microcomputador, com impressora e conexao para intranet e internet. 

1 telefone fixo 

1 radio, com gravador e CD, com duas caixas de sam 

b) Secretaria da Coordena~ao 

A sala da Secretaria da Coordenagao possui: 

3 mesas em L 

3 cadeiras com rodas 

a cadeira fixa 

4 gaveteiros com 3 gavetas 

2 armarios de ago 

2 armarios de formica 

1 arquivo de ago 

1 balcao com 6 portas 

1 telefone sem fio 

1 telefone fax 

2 microcomputadores 

2 impressoras 

1 mesa simples de formica 

1 mesa pequena de madeira 

1 maquina de escrever 



1 ventilador 

c) Salas de aula 
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Estao disponfveis para o curso 14 salas de aulas, sendo: 4 salas para 35 

a 40 alunos e 1 0 salas para 60 a 70 alunos. 

d) Laboratories de informatica: 

Os alunos do curso tern a sua disposigao 3 laborat6rios de informatica, a 

serem compartilhados com mais 3 cursos do setor de Ciencias Sociais 

Aplicadas, sendo: Laborat6rio 1 com 18 microcomputadores, Laborat6rio 

2, com 40 microcomputadores e Laborat6rio 3, com 16 

microcomputadores. 

e) Salas de reunioes 

0 curso tern acesso a 2 salas de reunioes sendo: Sala de reunioes do 

Setor com 18 lugares, Sala de reunioes do Departamento com 30 lugares. 

f) Sala de Conferlmcias: 

0 curso tern acesso a 1 sal a de conferencias do Setor com 1 00 lugares. 

g) Sala de Professores 

Os Professores do Departamento de Economia tern a sua disposigao 38 

salas individuais e 3 salas coletivas. 

h) Salado PET- Programa Especial de Treinamento 

Os alunos do curso .de Economia que participam do PET tern a sua 

disposigao urn sala de aula 

i) Sala de lnicia~ao Cientifica 
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Os alunos que participam do programa de iniciagao cientffica tern a su ubr ... .; ........... . 

disposigao uma sala com microcomputadores. 

j) Sala de Monitoria 

Os alunos que participam de Monitoria tern uma sala a sua disposigao. 

k) Sala de Pesquisa, Extensao e Monitoria 

Os professores que participam de pesquisa, extensao e Monitoria, tern a 

sua disposigao uma sala de reunioes, sob a responsabilidade do Setor de 

Ciencias Sociais Aplicadas. Essa sala tern mesa em L para Secretaria, 

gaveteiro com 3 gavetas, cadeira girat6ria, microcomputador com 

impressora, mesa retangular para reunioes com 8 cadeiras, 

I) Equipe Tecnica de Informatica 

0 Setor tern uma sala para a equipe tecnica de informatica, com 3 

tecnicos que prestam assistencia a todos os Departamentos e Cursos do 

Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. 

m) Biblioteca 

1. Espa~o Fisico 

ESPECIFICACAO TERREO 10 20 -30 TOT/m 
AN DAR AN DAR AN DAR 

ACERVO 572,78 
LEITURA 126,00 
CIRCULACAO 41,70 
SERVICO 

SALA DE OBRAS 
RARAS 

LEITURA(2) 
EMPRESTIMO 17,67 

PROC.TECN.LIVROS 26,82 
COMUT/PROC. TECN.P 

ER. 
CHEF lA 22,77 

SALA DE MICROC. 
GUARDA-VOLUMES -23,48 

REPROGRAFIA 



PORT ARIA-HALL 
COPA 

BANHEIROS 
CABINES .PARA 

ESTUDO INDIVIDUAL 
SALAS DE ESTUDO EM 

GRUPO 
SALA DE VIDEO 

TOTAL 

CAPACIDADE DE LEITORES SENTADOS: 200 

SALAD_E ESTUDO INDIVIDUAL: 18 

SALA DE ESTUDO EM GRUPO : 2 

SALA DE VIDEO : ___ 1 

2. Acervo 

Uvros: 

Tftulos: 16298 
Volumes: ·31177 

Acervo de livros em administrac;ao: 
Tftulos: 5129 
Volumes: 9750 

Acervo de livros em contabilidade: 
Tftulos: 1000 
Volumes: 2883 

Acervo de livros em economia: 
Tftulos: 7133 
Volumes: 12675 

Acervo de livros em gestao da informac;ao: 
Tftulos: -888 
Volumes: 1250 

Teses:827 

Monografias de.Especializa~ao: 3112 
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4,94 ' 

22,44 
77,30 

37,40 

18,70 
992,00 



Peri6dicos: 
Tftulos: 837 

Multimfdia: 

Fitas de vfdeo: 204 
Cd-rom: 70 
DVD:2 

Base de dados: Business -source Elite 

3. Politica de Aquisi~ao, Expansao e Atualiza~oes: 

CRITERIOS PARA SELE<;AO DE UVROS E PERIODJCOS: 

Priorizar a bibliografia basica; 

Priorizar as obras indicadas pelos membros do Comite de Usuaries; 

Pr:iorizar as obr:as de refer:encia; 

Priorizar os tftulos de demanda das areas de concentragao e linhas de 

pesquisa; 

Priorizar -OS tftulos -de maior uso; 

Considerar para priorizagao a multidiciplinariedade dos tftulo; 

Considerar para priorizagao a completeza da colegao; 

Evitar -a duplicagao -de tftulos na instituigao. 

4. Servi~os 

Horario de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 8:30 as 22:00 horas 

Acesso ao acervo: livre acesso 

Servigos oferecidos a comunidade universitaria: 

• -Emprestimo domiciliar de livros, teses, dissertagoes, monografias e 
materiais especiais; 

• Consulta local ao material bibliografico; 
• Emprestimo entre bibliotecas; 
• Comutagao Bibliografica; 
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• lndexagao de artigos de peri6dicos seleCionados; 
• Referemcia; 
• Apoio na elaboragao de trabalhos: normalizagao de trabalhos. 

5. ATENDIMENTO AO USUARIOS 

FREQuENCIA: 1761466 

CONSULTA 

ESPECIFICACAO TOT.ANUAL 
LIVROS 26249 
PERIODICOS . 5134 
TESES 4397 
VIDEO 1 

TOTAL 35781 

EMPRESTIMO 

ESPECIFICACAO TOT.ANUAL 
LIVROS 35301 
PERIODICOS 310 
MULTIMEIOS 55 
TESES 803 

TOTAL 36469 

Dados retirados do Relat6rio de 2004. 

ri) Reprografia 
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0 Curso conta com urn setor de reprodugao de material para os 

professores, particularmente para reprodugao dos exames regulares, que 

esta vinculado ao Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. 



9. Recursos Humanos 
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0 Curso conta fundamentalmente com o quadro de docentes do 

Departamento Economia que, para o ana de 2005, e de 43 professores efetivos, 

sendo constitufdo de 23 Doutores, 15 Mestres( 5 estao participando de programa 

de doutorado), 4 Especialistas e somente urn com curso de Gradua9ao. 

Alem do quadro de professores efetivos, o Departamento de Economia 

contratou, para 2005, 6 professores substitutes, que estao atuando no curso de 

gradua9ao. 

Alem dos professores do Departamento de Economia, lecionam no curso os 

~ professores dos Departamentos de : 

Matematica - Professbres de Calculo com Algebra Linear ; 

Estatfstica- Professores de Estatfstica II ; 

Contabilidade- Professores de Contabilidade Gerall 

Ciencias Sociais- Professores de lntrodu9ao as Ciencias Sociais; 

Direito Publico - Professores de lnstitui96es de Direito Publico; 

Normalmente, para cada uma dessas disciplinas sao cedidos dais 

professores, sendo para urn para o curso do turno diurno e outro para o noturno. 

Alem dos professores, o Curso conta com duas funcionarias na Secretaria do 

e Curso, bern como o apoio, quando necessaria, de tres funcionarios da Secretaria 

do Departamento de Economia. 

0 curso tambem conta com o apoio de uma equipe de presta9ao de servi9os 

de manuten9ao, limpeza, portaria e seguranc;a, que esta sob a responsabilidade 

do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. 

Pessoal tecnico administrative da Biblioteca: 

A Biblioteca do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas conta com o seguinte 
corpo tecnico administrative em 2005: 

Bibliotecarios: 3 
Auxiliares: 2 
Pessoal.temporar:io: estagiar:ios: 7 

Bolsista Senior - 2 



10.Acompanhamento e Avaliacao do Projeto Pedag6gico e 

Academicas 

0 acompanhamento e avaliagao do projeto pedag6gico esta dividido em 

dais niveis: acompanhamento e avaliagao de desempenho academico dos 

estudantes e acompanhamento e avaliagao institucional do curse e do corpo 

docente. As avaliayaes serao centradas nos principais aspectos que envolvam o 

andamento do curse, que permitam a identificayao e acompanhamento da 

evoluyao do perfil do formando, relagao professor/aluno/coordenagao, a parceria 

do aluno com a equipe da instituigao e os vfnculos do curso com os problemas 

da sociedade como urn todo, local, regional, nacional e as relayaes com outros 

pafses. 

Envolvera, .tambem, o .acompanhamento .da _produgao da equipe docente e 

discente que sera colocada a disposiyao da sociedade, para o seu 

desenvolvimento economico-social, bern como o seu envolvimento no avango da 

ciencia e da tecnologia. Este acompanhamento sera realizado atraves de 

indicadores da produyao de trabalhos, de sua divulgagao e publicagoes. 

Para avaliagao do desempenho dos alunos, alem da avaliagao centrada 

no desempenho academico das respectivas disciplinas do curse, devera ser 

implantado urn sistema de avaliayao geral de desempenho, em duas etapas. A 

primeira sera realiiada na fase intermediaria do curso e a segunda no final do 

curse, para identificar a evolugao individual e coletiva dos formandos durante o 

curse e sua preparagao para a atuagao profissional. 

0 acompanhamento e avaliagao institucional do curso, e do corpo 

docente, sera realizada atraves de pesquisas sistematicas e nao sistematicas 

junto ao corpo discente. Nas pesquisas sistematicas serao realizadas atraves da 

aplicayao de questionarios especialmente elaborados para esse fim. As 

pesquisas nao sistematicas serao constituidas de entrevistas e reunioes com o 

corpo discente e docente. 
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0 Curso de Ciencias Economicas funcionara em dois turnos, ofertando as 
seguintes vagas: 

TURNO DA MANHA: 80 VAGAS 

TURNO DA NOlTE : 90 VAGAS 

/ 
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12. Cronograma de lmplementa~ao 

IT ENS 

1. Elaborac;ao das normas de 
acompanhamento de estagio 

2. Definic;ao do sistema de avaliac;ao 
do curso e do sistema de ensino 

3. lmplantac;ao da nova grade 
curricular 

4. Elaborac;ao dos pianos de ensino 

5. Avaliac;ao do andamento dos 

~ estagios R 

6. Avaliac;clo do andamento do PET 
R 

7. Avaliac;ao do curso e sistema de 
ensino R 

8. Avaliac;clo das atividades de p 
extensao R 

9. Avaliac;ao dos pianos de ensino 
p 

T - Trimestre 

P- Previsto 

R - Realizado 

._ .. 



13. Anteprojeto de Resolut;ao da periodiza~ao das disciplinas 

(EM ANEXO) 

38 
PROGRAO 

UFPR 
3'1 Fls " ................... . 

Rubr ..... Y, ......... " 



~gROGRAD. 
UFPR 

Fls ..... Hf?. ....... . 
14. Anteprojeto das disciplinas e seus respectivos Departamentos Rubr ... )1 .......... . 

(EM ANEXO) 



15. Ementas assinadas das disciplinas antigas e novas 

(EM ANEXO) 
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16. Extrato das Atas das reunioes 

Departamentos e do Conselho Setorial 

(EM ANEXO) 

PROGRAD 
4 UFPR 

Fls ... j .. L ...... . 
Rubr .... Jf. .......... . 

do Colegiado do Curso, doS' · 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

SETOR DE CIENCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIAlS 
T ei./F ax: ( 41) 360-5093 
e-mail: decisot(i)humanas.ufnr.br ----·-·---~~---------·-····11: .... _____ _ 

EXTRATO DE ATA 

Ata n° 09/2005 - Aos vinte oito dias do mes de junho de dois mil e 
cinco, as quatorze horas, na sala de reunioes deste Departamento, 
realizou-se reunia ordinaria departamental de Ciencias Sociais, presidida 
pelo Prof. Angelo Jose da Silva, Chefe do Departamento, com a 
presen<;a dos seguintes Professores: Osvaldo Heller da Silva, Dimas 
Floriani, Valeria Eneida Tuleski, Paulo Roberto N. Costa, Meryl 
Adelman, Renato Monseff Perissinotto, Nelson R. de Souza, Pedro 
Rodolfo B. de Moraes e Alfio Brandenburg. 0 Sr. Presidente justificou a 
ausencia dos Professores: Marcio Sergio S. de Oliveira - reuniao de 
Catneras, Marlene Tamanini - viajando para Sao Paulo, Jose M. Rasia 
- aula para Doutorado, Sergio Soares Braga - lendo monografia para a 
defesa de hoje e Ana Luisa Sallas- Museu. Aprovado o quorum o Sr. 
Presidente abriu a sessao. Pauta do dia: . Disciplina de Sociologia para o 
Corso de Economia: 0 Sr. Presidente apresentou o pedido da Coordena9ao
do Curso de Economia para transformar a disciplina HC487- Introdu9ao as 
Ciencias Sociais de anual para semestral, 1° semestre. A plemiria deliberou a 
seguinte proposta: pode passar de anual para semestral se possivel para o 
segundo semestre. Aprovado. 

Curitiba, 29 de junho de 2005. 
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PLANO DE ENSINO 
Ficha no 1 (permanente) 

Departamento: Ciencias Sociais 
Setor: Ciencias Humanas Letras e Artes 
Disciplina: lntroduc;ao as Ciencias Sociais 
C6digo: HC 31·1 . 
Natureza: semestral Numero de Creditos: 04 
Carga Horaria Semanal: Te6ricas: 60, Praticas: , Estagio: 

Pre-Requisito: 
Co-Requisito: 

EMENTA (Unidades Didaticas) 

Rubr ... )'}:. ......... 

, Total: 60 

Transmitir uma ampla visao do processo social, destacando os diversos aspectos 
que permeiam o conjunto das relac;:oes sociais e a dinamica da sociedade 
humana, de modo a incentivar no educando o interesse pelo estudo das 
interac;:oes entre a Economia e as demais Ciencias Sociais. 

Validade: a partir do ano letivo de 2006. 

Professor: 

__ ! de __ / __ / __ . 

Pr6-Reitor de Gradua9ao: 

Assinatura: ----------------------------
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Jd. Botanico - Ctba./ PR CEP 80.210 
Fone: (041) 360-4356 Fax: (041) 360 . .......,....._......c._.J 
e-mail: coordeco@ufpr.br 

Curitiba, 23 de setembro de 2005. 

Of.442/2005- SA/ CCE 
Da: Coordena~ao do Curso de Economia 
Ao: Nucleo de Assuntos Academicos. 

Prezada Madlaine, 

-- Encaminhamos, em anexo, offcio recebido do 

• 

Departamento de Direito, referents a oferta da disciplina 08201 - lnstituigoes de 

Direito Publico, para o novo Currfculo do Curso de Ciencias Economicas. 

Agradecemos pela sua atengao e colaboragao. Colocamo

nos a seu dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessaries. 

Cordialmente, 



,. 

·" 

UFPR 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
FACULDADE DE DIREITO 
DEPARTAMENTO DE DIREITO PUBLICO 
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Curitiba, 16 de setembro de 2005 

Ao llmo. Sr. 
Prof. Paulo Mello Garcias 
Dignissimo Coordenador do Curso de Graduac;ao de Ciencias 
Economicas 

Senhor Professor, 

Por ordem do Chefe do Departamento em atendimento ao Oficio n° 334/2005-
AS/CCE, encaminhado por V.S8

., vimos pelo presente confirmar a oferta da 
disciplina de Institui9oes do Direito Publico - DB20 1 sob a responsabilidade 
do Pro£ Luiz Antonio Peralta, para o novo Curriculo do Curso de Ciencias 
Economicas 

Atenciosamente, 

~~~un~ 
Secretaria dos Departanientos. 



;t' -•• ~-
~' 

PROGRAD 
UFPR 

Ministerio da Educac;ao 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Setor de Ciencias Exatas 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

Fls ...... ~.1. ....... . 
'· Rubr .... f., ...... .. 

Curitiba, 05 de agosto de 2005 

Of. N° 132/2005-DMAT 

Senhor Coordenador, 

Em resposta ao oficio n° 335/2005-SA/CCE, referente a confirma~ao de oferta da 

e disciplina CM426 - Calculo com Algebra Linear, informamos que manteremos a oferta da referida 

disciplina com a ementa e programas atuais, com carga honiria de 04 horas I aula semanais, com 

carga horaria anual de 120 horas e 08 creditos. 

-· 

Anexo, reenviamos ementa e programa da disciplina. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

•Ao Senhor, 
Prof. Paulo Mello Garcias 
DD. Coordenador do Curso de Ciencias Economicas 
NESTA 

Atenciosamente, 

·~ ,-. (6 - . 
Prof. Jose Renato Ramos Barbosa 

Vice-Chefe do Departamento de Matematica 
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CM426 - CALCULO COM ALGEBRA LINEAR 

Aulas Semanais Natureza Creditos Aulas Anuais 
04 Anual 08 120 

Ementa: (Aprovada conf. Resol. no 13/91-CEP,de 29/01/91). 

Conjuntos. Geometria Analitica no Plano. Func;oes Reais de uma Variavel. Limites e 
Continuidade. Derivada. Aplicac;oes da Derivada. Antiderivadas. Integrais Definidas. 
Geometria Analitica no Espac;o. Func;oes de Duas ou Mais Variaveis. Derivadas de Func;oes 
de V arias Variaveis. Aplicac;oes de Derivadas Parciais. Equac;oes Diferenciais Ordinarias e 
a Diferenc;as. Matrizes. Sistemas de Equac;oes Lineares. 

Programa: 

01. Conjuntos. Noc;oes sobre conjuntos. Operac;oes e propriedades. 0 conjunto dos 
numeros reais. Propriedades dos numeros reais. 

02. Geometria analitica no plano. Noc;oes de Geometria Analitica no plano. Equac;oes 
de retas. Equac;oes de curvas conicas. 

03. Fum;oes reais de uma varhivel. Conceito de func;ao real de uma variavel real. 
Dominio e imagem. Representac;ao grafica. 

04. Limite e continuidade. Conceito de Limites e Continuidades de Func;oes. 

05. Derivadas. Conceito de Derivada. Interpretac;ao Geometrica e Fisica da Derivada. 

06. 

Regras de Derivac;ao. Derivadas de Func;oes Compostas. Derivadas de Func;oes 
Inversas e de Func;oes Implicitas. 

Aplica.yoes da Derivada. Intervalos de Crescimento e Decrescimento. Extremos de 
Func;oes. Intervalos de Concavidade e de Convexidade. Pontos de Inflexao. 
Diferencial de uma func;ao Aproximac;ao Linear de uma Func;ao. 

07. Antiderivadas. Conceito de antiderivada. Integrais indefmidas. Equac;oes 
diferenciais com variaveis separaveis. 

08. 

09. 
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10. Fun~oes de duas ou mais vanaveis. Fun9oes de duas Variaveis. Dominio e 
Imagem. Curvas de nivel. Representa9ao Gratica. Fun9oes de V arias Variaveis. 

11. Derivadas de fun~oes de varias variaveis. Derivadas Parciais. Derivadas Totais. 
Gradiente de uma Fun9ao. Derivadas Direcionais. Jacobiano de uma Fun9ao. 

12. Aplica~oes de derivadas parciais. Extremes de Fun9oes de Varias Variaveis. 
Metodo dos Multiplicadores de Lagrange. 

13. Equa~oes diferenciais ordinarias e a diferen~as. Equa9oes Diferenciais 
Ordinarias e Equa9oes a Diferen9as . 

14. Matrizes. Matrizes e Opera9oes com Matrizes. Determinantes. Inversao de 
Matrizes. 

15. Sistemas de equa~oes lineares. Resolu9ao de Sistemas de Equa9oes Lineares por 
Redu9ao a Forma Escalonada. Metodo de Gauss. Resolu9ao por Inversao de 
Matrizes. 

Bibliografia basica: 
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Oficio n° 96/2005-DEST 

Senhor Coordenador, 

MINISTERIO DA EDUCACAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CI~NCIAS EXATAS 
DEPARTAMENTO DE ESTATiSTICA 

Curitiba, 02 de agosto de 2005 
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fuformamos por meio deste, que o Departamento de Estatistica continuara ofertando a 
disciplina CE003-Estatistica ll com a mesma carga horaria, ementa e c6digo, para o novo 
Curricula do Curso de Ciencias Economicas. 

Sem mais para o momenta, agradecemos antecipadamente a atenyao de Vossa 
Senhoria ao mesmo tempo em que renovamos nossos votos de elevada considerayao e distinto 
apreyo. 

Atenciosamente, 

Ilustrissimo Senhor 
Prof. Dr. PAULO MELLO GARCIAS 
Coordenador do Curso de Ciencias Economicas 
UFPR 

i 
/ 
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'ill FAX: (41) 361-3141 C];l: prof@est.ufpr.br Q: http://www.est.ufpr.br 
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RESOLU(;AO N° _· _/05 - CEPE 

Fixa o Curriculo Pleno do Corso de Ciencias Economicas, do Setor de 
Ciencias Sociais Aplicadas. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, orgao 
normativo, consultivo e deliberativo da Administrac;ao Superior, no uso de 
suas atribuic;oes conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade 
Federal do Parana, 

RESOLVE: 

Art. 1°- 0 Curriculo Pleno do Corso de Ciencias Economicas, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas, e constituido das seguintes disciplinas, praticas educativas e praticas 
profissionais: 

I. CONTEUnOS DE FORMA(:AO GERAL 

Introduc;ao as Ciencias Sociais 
Introduc;ao a Economia 
Instituic;oes de Direito Publico 
Estatistica IT 
Contabilidade e Analise de Balanc;os 
Calculo com Algebra Linear 
Analise de Investimentos 

ll. CONTEUnOS DE FORMA(:AO PROFISSIONAL 

Contabilidade Social 
Desenvolvimento Economico I 
Desenvolvimento Economico IT 
Economia Brasileira Contemporanea I 
Economia Brasileira Contemporanea IT 
Economia e Planejamento do Setor Publico 
Economia Intemacional 
Economia Monetaria e Financeira 
Economia Regional e Urbana 
Elaborac;ao e Analise de Projetos 
Estatistica Economica e Introduc;ao a Econometria 
Forma¢o economica do Brasil 
Hist6ria do Pensamento Economico 
Hist6ria Economica Geral 
Monografia I 
Monografia II 
Tecnicas de Pesquisa em Economia 
Teoria Macroeconomica 
Teoria Microeconomica 
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Continuat;ao da Resolut;[o n° __ /05 CEPE fls.02 

IV. 

ID. CONTEiJDOS DE FORMACAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA 

Economia Politica I 
Econometria 
Analise Economica e Financeira 
Economia Industrial 

CONTEiJDO DE FORMACAO COMPLEMENTAR OPTATIV AIELETIV A 
( Minimo de 240 horas, dentre) 

Analise Conjuntural 
Analise de Custos Industriais 
Analise e Pesquisa de Mercado 
Avaliat;ao de Impacto de Projeto 
Avaliat;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 
Economia Agricola 
Economia da America Latina 
Economia da Energia 
Economia de Empresas 
Economia do Trabalho 
Economia e Demografia 
Economia e Estrategia Empresarial 
Economia e Etica 
Economia e Tecnologia 
Economia Matematica 
Economia Politica II 
Finan9as Intemacionais 
Finant;as PUblicas 
Format;ao Economica do Parana 
Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia 
Mercado de Capitais: Analise de Investimentos 
Metodologia de Analise Economica 
Planejamento Regional e Urbano 
Politica e Relat;oes Intemacionais 
Programat;ao do Setor Publico 
Seminario de Economia Intemacional 
Sistemas Economicos Comparados 
Teoria Macroeconomica II 
Teoria Neoclassica 
T6picos Especiais em Econometria 
T6picos Especiais em Economia I 
T6picos Especiais em Economia II 
T6picos Especiais em Economia ill 
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Continua<;ao da Resolu<;[o no __ /05 CEPE 

V. ATIVIDADES FORMATIV AS 
(Minimo de 150 horas) 

rT·~~:'; ·;;-~f~~s;:::··~ 
,! ~- !_, ' ' i5J. 
:· .r· . .Y 

fls.03 

Os alunos deverao realizar pelo menos duas das atividades abaixo relacionadas, 
respeitando as respectivas cargas honl.rias maximas permitidas: 

ATIVIDADES FORMATIV AS Carga honlria 
maxima 

Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela Comissao de Atividades F ormativas. 100 horas 
Seminarios,jornadas, congresses, eventos, simp6sios, cursos e atividades culturais, 

80 horas 
com frequencia, relacionadas ao Curso de Ciencias Economicas. 
Estagios nao-obrigat6rios realizados atraves de entidades Conveniadas com a UFPR e 

120 horas 
de acordo com as suas normas especificas. 

Participayao no Programa Especial de Treinamento (PET) pelo periodo minima de 
100 horas 

umano. 
Programas e Projetos Institucionais aprovados pela Comissao de Atividades 

60 horas 
Formativas. 
Disciplinas Eletivas ofertadas pelo curso de economia e par outros Cursos da UFPR. 120 horas 

Art. 2° - A Integraliza<;[o do curriculo do Curso de Ciencias Economicas nao pode ocorrer em 
menos de 04 (quatro) anos ou mais de 06 (seis) anos no Curso diumo, e em menos de 
05 (cinco) anos ou mais de 08 ( oito) anos no Curso notumo, com as seguintes cargas 
horarias: 

Disciplinas Teo rica Pratica Estagio Total 
Conteudos de F orma<;ao Geral 540 - - 540 
Conteudos de F orma<;ao Profissional 1755 - - 1755 
Conteudos de F orma<;ao 330 - - 330 
Complementar Obrigat6ria 
Conteudos de F orma<;ao 240 - - 240 
Complementar Optativa 
Atividades F ormativas Sim Sim Sim 150 
Total Geral 3015 

Paragrafo Unico - Para efeito de matricula, a carga horaria semanal podera oscilar entre o 
minimo de 16 (dezesseis) horas-aula e 0 maximo de 32 (trinta e duas) 
horns-aula. 

Art. 3° - Para integralizar o curriculo o aluno devera cumprir uma carga horaria minima de 
150 horas em Atividades Formativas de acordo como que estabelece a Resolu<;ao 
70/04-CEPE e Regulamenta<;ao do curso. 

Art. 4° - Acompanham a presente Resolu<;ao a Periodizayao Recomendada (Anexo I) e o 
Plano de Adapta<;ao Curricular (Anexo IT). 
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Continuayao da Resoluyao n° __ /05 CEPE fls.04 

Art. 5°- Esta Resoluyao entrani em vigor no ano letivo de 2006, aplicando-se aos alunos que 
ingressarem no Curso de Ciencias Economicas a partir deste ano e aos que a ela 
quiserem se adaptar. 

§ 1° - 0 Curriculo estabelecido pela Resoluyao 95/94-CEPE, continuani em vigor, 
em carater transit6rio, para os alunos ingressos no curso ate 2005. 

§ 2 ° - Os alunos que forem alcanyados pelo novo Curriculo terao seus creditos 
adaptados pelo Colegiado do Curso. 

Sala das Sessoes, em de de2005. ----------------

Presidente 
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Universidade Federal do Parana 
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CONTINUACAO DA RESOLUCAO N° _ /05 - CEPE 

COD. 

SE500 

CM 

SE301 

DB201 

HC -
CE003 

SE302 

sc -

SE501 

SE502 

SE305 

SE306 

SE307 

SE308 

SE309 

SE310 

SE503 

SE504 

SE505 

SE314 

SE315 

SE316 

SE317 

ANEXO I 

PERIODIZAc;:AO RECOMENDADA 
CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO 

CargaHonma 

DISCIPLINAS Semes-tre Semanal 

AT AP EST Total 

1° ANO 

Introdu<;ao a Economia 1° e 2° 04 00 00 04 

Calculo c/Algebra Linear 1° e 2° 04 00 00 04 

Hist6ria Economica Geral 10 05 00 00 05 

Institui<;Oes de Direito Publico 10 04 00 00 04 

lntrodu<;ao as Ciencias Sociais 10 04 00 00 04 

Estatistica II 20 04 00 00 04 

F onna<;ao Economica do Brasil 20 05 00 00 05 

Contabilidade e Analise de Balan<;os 20 04 00 00 04 

TOTAL 21 

2°ANO 

Teoria Microeconomica 1° e 2° 04 00 00 04 

Economia Politica I 1° e 2° 04 00 00 04 

Estatistica Econ. e Intr. a Econometria 10 05 00 00 05 

Econ. Brasileira Contemporiinea I 10 05 00 00 05 

Analise de Investirnentos 10 04 00 00 04 

Econometria 20 04 00 00 04 

Analise Economica e Financeira 20 05 00 00 05 

Contabilidade Social 20 05 00 00 05 

Total 22 

3°ANO 

Teoria Macroeconomica 1° e 2° 04 00 00 04 

fEconomia Intemacional 1° e 2° 04 00 00 04 

Hist6ria do Pensamento Economico 1° e 2° 04 00 00 04 

Economia Regional e Urbana 10 05 00 00 05 

Econ. Brasileira Contemporiinea II 10 05 00 00 05 

Tecnicas de Pesquisa em Economia 20 05 00 00 05 

Economia Industrial 20 05 00 00 05 

Total 22 

~---·'"·--·----"~, f PR012f-'!\D I 
I UFFR l 

~Is ..... .'55..,. ... -I 
Ruhr ..... lfr. ....... j ' ,.._-~--:r_~·~-

Carga 
Honma 

Crooi- Pre 
tos Requisito 

Total 

120 8 -
120 8 -
75 5 -
60 4 -
60 4 -
60 4 -
75 5 -
60 4 -

630 

120 8 SE500 

120 8 -
75 5 CE003 

75 5 SE302 

60 4 sc 
60 4 SE305 

75 5 SE307 

75 5 SE500 

660 

120 8 SE310 

120 8 SE501 

120 8 -
75 5 SE310 

75 5 SE306 

75 5 SE305 

75 5 SE501 

660 

1 



4°ANO 

SE506 Economia Monetaria e Financeira 1° e 2° 04 00 00 04 120 

SE507 E1aborayao e Analise de Projetos 1° e 2° 04 00 00 04 120 

SE320 Desenvo1vimento Econ6mico I 10 05 00 00 05 75 

SE321 Economia e P1anej. do Setor Publico 10 04 00 00 04 60 

SE322 Desenvolvimento Econ6mico II 20 04 00 00 04 60 

SE323 Monografia I 1°0U 2° 08 00 00 08 120 

SE324 Monografia II 1°0U 2° 08 00 00 08 120 

Optativa I 1°0U 2° 04 00 00 04 60 

Optativa II 1°0U 2° 04 00 00 04 60 

Optativa III 1°0U 2° 04 00 00 04 60 

OptativaiV 1°0U 2° 04 00 00 04 60 

TotaL 32 915 

Atividades Formativas 150 

CARGA HORARIA TOTAL 3015 

PERIODIZA(:AO RECOMENDADA 
CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO 

Carga Horaria Carga 
COD. DISCIPLINAS Semes-tre Semanal Horaria 

AT AP EST Total Total 

1°ANO 

SE500 IntroduyaO a Economia 1° e 2° 04 00 00 04 120 

CM Calculo c/Algebra Linear 1° e 2° 04 00 00 04 120 

SE301 Hist6ria Econ6mica Geral 10 05 00 00 05 75 

DB201 Instituiy5es de Direito Publico 10 04 00 00 04 60 

HC - lntroduyao as Ciencias Sociais 10 04 00 00 04 60 • CE003 Estatistica 20 04 00 00 04 60 

SE302 Forma~tao Econ6mica do Brasil 20 05 00 00 05 75 

sc - Contabilidade e Analise de Balanyos 20 04 00 00 04 60 

TOTAL 21 630 

2°ANO 

SE501 Teoria Microecon6mica 1° e 2° 04 00 00 04 120 

SE502 ~conomia Politica I 1° e 2° 04 00 00 04 120 

SE305 Estatistica Econ. e Intr. a Econometria 10 05 00 00 05 75 

SE306 Econ. Brasileira Contemporanea I 10 05 00 00 05 75 

SE307 Analise de Investimentos 10 04 00 00 04 60 

SE308 Econometria 20 04 00 00 04 60 

SE309 Analise Econ6mica e Financeira 20 05 00 00 05 75 

SE310 Contabilidade Social 20 05 00 00 05 75 

Total 22 660 

8 

8 

5 

4 

4 
8 

8 

4 

4 

4 

4 

Credi-
tos 

8 

8 

5 

4 

4 

4 

5 

4 

8 

8 

5 

5 

4 

4 

5 
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SE503 

SE309/501 

SE503 

SE503 

SE320 
SE316 

SE323 

PreRequi-
sito 

-
-

-
-

-
-

-
-

SE500 

-
CE003 

SE302 

sc 
SE305 

SE307 

SE500 
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3°ANO 

SES03 Teoria Macroeconomica 1° e 2° 04 00 

SES04 Economia Intemaciona1 1° e 2° 04 00 

SESOS Hist6ria do Pensamento Economico 1° e 2° 04 00 

SE314 IEconomia Regional e Urbana 10 OS 00 

SE31S Econ. Brasileira Contemporanea II 10 OS 00 

SE317 Economia Industrial 20 OS 00 

Total 

4°ANO 

SES06 Economia Monetaria e Financeira 1° e 2° 04 00 

SES07 IElaborac;:ao e Analise de Projetos 1 o e 2° 04 00 

SE320 Desenvolvimento Economico I 10 OS 00 

SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 10 OS 00 

SE321 Economia e Planej. do Setor Publico 20 04 00 

SE322 Desenvolvimento Economico II 20 04 00 
SE323 Monografia I 20 08 00 

S0ANO 

SE324 Monografia II 1° ou2° 08 00 

Optativa I 1° ou2° 04 00 

Optativaii 1° ou 2° 04 00 

Optativa III 1° ou 2° 04 00 

OptativaiV 1° ou2° 04 00 
Total 

Atividades Formativas 

CARGA HORAR.IA TOTAL 

OPTATIV AS I ELETIV AS (Minimo de 240 horas) 

00 04 120 

00 04 120 

00 04 120 

00 OS 7S 

00 OS 7S 

00 OS 7S 

22 S8S 

00 04 120 

00 04 120 

00 OS 7S 

00 OS 7S 

00 04 60 

00 04 60 

00 08 120 

22 630 

00 08 120 

00 04 60 

00 04 60 

00 04 60 

00 04 60 

24 360 

ISO 

3015 

8 

8 

8 

s 
s 
s 

8 

8 

s 
s 
4 

4 

8 

8 

4 

4 

4 
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SE310 

SES01 

-
SE310 

SE306 

SESOI 

SES03 

SE309/S01 

SES03 

SE30S 
SES03 

SE320 
SE316 

SE323 

0 aluno devera cursar 240 (duzentos e quarenta) horas de disciplinas optativas, dentre as abaixo 
relacionadas, e que sao ofertadas altemadamente pelo Curso: 

Carga Horaria Semanal Carga 
COD. DISCIPLJNAS Semes-tre Horaria 

Crooi- Pre 
tos Requis. 

AT AP EST Total Total 

SE32S Anruise Conjuntural 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 SE03 

SE326 Anruise de Custos Industriais 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 SESOI 
SE327 Anruise e Pesquisa de Mercado 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 SES01 
SE328 Avaliac;:ao de Impacto de Projeto 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 CE003 
SE329 IA.valiac;:ao Desenv. Regional do Parana 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 -
SE330 Economia Agricola 1° ou2° 04 00 00 04 60 04 SESOO 
SE331 Economia da Energia 1° ou 2° 04 00 00 04 60 04 SESOO 
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SE332 

SE333 

SE334 

SE335 
SE336 

SE337 
SE338 

SE339 
SE340 

SE341 
SE342 
SE343 

SE344 

SE345 

SE346 
SE347 

SE348 

SE349 
SE350 

SE351 

SE352 
SE353 

SE354 
SE355 

SE356 

SE357 

Economia da America Latina 

Economia de Empresas 

!Economia do Trabalho 

Economia e Demografia 
Economia e Estrategia Empresarial 
Economia e Etica 
Economia e Tecnologia 

Economia Matematica 
EconomiaPolitica II 

Financ;:as Intemacionais 
Financ;:as Publicas 

Formac;:ao Econ6mica do Parana 
Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia 
eEconomia 

Mercado de Capitais- Analise de Invest. 

Metodologia de Analise Econ6mica 
Planejamento Regional e Urbano 

Politica e Relac;Oes Intemacionais 
Programac;:ao do Setor Publico 

Seminario de Economia Intemacional 
Sistemas Econ6micos Comparados 

Teoria Macroeconomica II 
Teoria Neoclassica 

T6picos Especiais em Econometria 
T6picos Especiais em Economia I 

T 6picos Especiais em Economia II 

T6picos Especiais em Economia III 

ATnnDADESFO~TIVAS 

(Minimo de 150 horas) 

1° ou2° 

1° ou2° 

1° ou2° 

1° ou2° 
1°0U2° 
1° ou2° 
1° ou2° 

1° ou2° 
1° ou2° 

1° ou 2° 
1° ou2° 

1° ou 2° 

1° ou2° 

1° ou2° 

1° ou2° 
1° ou 2° 

1° ou 2° 
1° ou 2° 

1° ou2° 

1° ou2° 

1° ou 2° 
1° ou2° 

1° ou 2° 
1° ou2° 

1° ou2° 
1° ou 2° 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 00 00 04 60 
04 00 00 04 60 

04 

04 

04 

04 
04 

04 
04 

04 
04 

04 

04 

04 

04 

04 

04 
04 

04 
04 

04 

04 

04 
04 

04 
04 

04 
04 
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-
SE501 

SE503 

SE308 

-
-

SE317 

CM 
SE502 

-
-

SE302 

SESOO 

SE506 

-
SE314 

SE312 
-

SE312 
SE503 

SE503 
-

SE308 

-
-
-

Os alunos deverao realizar pelo menos duas das atividades abaixo relacionadas, respeitando as 
respectivas cargas honirias maximas permitidas: 

Carga horaria 
ATIVIDADES FORMATIV AS m8xima 

Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela Comissao de Atividades F ormativas. 100 horas 
Seminarios,jornadas, congressos, eventos, simp6sios, cursos e atividades culturais, com frequencia, 

80 horas relacionadas ao Curso de Ciencias Economicas. 
Estagios nao-obrigat6rios realizados atraves de entidades Conveniadas com a UFPR e de acordo com as 

120 horas suas normas especificas. 

Participac;:ao no Programa Especial de Treinamento (PET) pelo periodo minimo de urn ano. 100horas 
Program as e Projetos Institucionais aprovados pela Comissao de Atividades F ormativas. 60 horas 
Discip1inas Eletivas ofertadas pe1o curso de economia e por outros Cursos da UFPR. 120 horas 
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Universidade Federal do Parana 
Conselho de Ensino e Pesquisa 

CONTINUA<;;AO DA RESOLU<;;AO N° _ /05 - CEPE 

ANEXO II 

PLANO DE ADAPTA~AO CURRICULAR 
CURSO DE CIENCIAS ECONCMICAS 

RESOLUCAO 95/94,07/97 e 92/02-CEPE RESOLU«;AO _/OS-CEPE 

COD. DISCIPLINAS 
Carga 

COD. DISCIPLINAS 
Hociria 

SE460 Introdu<;:ao a Economia B 180 SE500 Introdu<;:ao a Economia 

CM426 Caiculo com Algebra Linear 120 CM Caiculo com Algebra Linear 

SE017 Hist6ria Economica Geral 60 SE301 Hist6ria Economica Geral 

DB201 Institui<;:oes de Direito Publico 60 DB201 Institui<;:oes de Direito Publico 

HC487 Introdu<;:ao as CH~ncias Sociais 60 HC_ Introdu<;:ao as Ciencias Sociais 

CE003 Estatistica II 60 CE003 Estatistica II 

SE210 Fonna<;:ao Economica do Brasil 60 SE302 Fonna<;:ao Economica do Brasil 

SC003 Contabilidade Geral I 60 sc_ Contabilidade e Analise de Balan<;:os 

SE421 Teoria Microeconomica 120 SE501 Teoria Microeconomica 

SE436 Economia Politica I 120 SE502 Economia Politica I 

SE054 Estatistica Econ. e Intr. a Econometria I 60 SE305 Estatistica Econ. e Intr. a Econometria 

SE204 Econ. Brasileira Contemporanea 60 SE306 Econ. Brasileira Contemporanea I 

SE307 Anaiise de Investimentos 
SE214 Anaiise Economica e Financeira 60 

SE309 Anaiise Economica e Financeira 

SE025 Econometria I 60 SE308 Econometria 

SE209 Contabilidade Social 60 SE310 Contabilidade Social 

SE422 Teoria Macroeconomica 120 SE503 Teoria Macroeconomica 

SE423 Economia Internacional 90 SE504 Economia Internacional 

SE461 Hist6ria do Pensamento Economico B 120 SE505 Hist6ria do Pensamento Economico 

SE205 Economia Regional e Urbana 60 SE314 :Economia Regional e U tbana 

Sem equivalencia SE315 Econ. Brasileira Contemporanea II 

SE051 Tecnicas de Pesquisa em Economia I 60 SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 
SE223 Economia Industrial 60 SE317 Economiaindustrial 

SE202 Economia Monetaria 60 
Economia Monetaria e Financeira SE506 

SE203 Mercado Financeiro e Politica Monetaria 60 

SE462 Elabora<;:ao e Anaiise de Projetos B 120 SE507 Elabora<;:ao e Analise de Projetos 

SE320 Desenvolvimento Economico I 
SE463 Desenvolvimento S6cio-Economico B 120 

SE322 Desenvolvimento Economico II 

SE206 Politica e Planejamento Economico 60 SE321 !Economia e Planej. do Setor Publico 

SE323 Monografia I 
SE432 Monografia 240 

SE324 Monografia II 

SE218 Anaiise Conjuntural 60 SE325 Anaiise Conjuntural 

Sem equivalencia 60 SE326 Anaiise de Custos Industriais 

PROGRAD 
UFPR 
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Carga 
Hociria 

120 

120 

75 

60 

60 

60 

75 

60 

120 

120 

75 

75 

60 

75 

60 

75 

120 

120 

120 

75 

75 

75 

75 

120 

120 

75 

60 

60 

120 

120 

60 

60 
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SE216 Aruilise e Pesquisa de Mercado 60 SE327 Aruilise e Pesquisa de Mercado 6o·--

SE057 Avalim;:iio de Impacto de Projeto 60 SE328 AvaliaQiio de Impacto de Projeto 60 

SE064 AvaliaQi}o Desenv. Regional do Pararui 60 SE329 AvaliaQiio Desenv. Regional do Parana 60 

SE219 Economia Agricola 60 SE330 Economia Agricola 60 

SE063 Economia da Energia 60 SE331 Economia da Energia 60 

SE061 Economia da America Latina 60 SE332 Economia da America Latina 60 

SE053 Economia de Empresas I 60 SE333 Economia de Empresas 60 

SE222 Economia do Trabalho 60 SE334 Economia do Trabalho 60 

SE213 Economia e Demografia 60 SE335 Economia e Demografia 60 

SE060 Economia e Estrategia Empresarial 60 SE336 Economia e Estrategia Empresarial 60 

SE050 Economia e Etica I 60 SE337 IEconomia e Etica I 60 

SE220 Economia e Tecnologia 60 SE338 Economia e Tecnologia 60 

Sem equivalencia SE339 IEconomia Matematica 60 

SE437 Economia Politica II 120 SE340 Economia Politica II 60 

Sem equivalencia SE341 FinanQas Internacionais 60 

SE464 Economia do Setor Publico B 120 SE342 FinanQas Publicas 60 

SE217 FormaQiio Economica do Parana 60 SE343 Forma~tiio Economica do Pararui 60 

Intr. ao Estudo do Desenv. Sustentavel: Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, 60 
SE065 

Ecologia, Energia e Economia 
60 SE344 

Energia e Economia 

SE059 Mercado de Capitais - Aruilise de Invest. 60 SE345 Mercado de Capitais - Aruilise de Invest. 60 

SE221 Metodologia de Analise Economica 60 SE346 Metodologia de Analise Economica 60 

SE211 Planejamento Regional e Urbano 60 SE347 Planejamento Regional e Utbano 60 

Sem equivalencia SE348 Politica e Rela~toes Internacionais 60 

SE212 ProgramaQiio do Setor Publico 60 SE349 ProgramaQiio do Setor Publico 60 

Sem equivalencia SE350 Semirulrio de Economia Intemacional 60 

Sem equivalencia SE351 Sistemas Economicos Comparados 60 

SE058 Teoria Macroeconomica II 60 SE352 Teoria Macroeconomica II 60 

SE052 Teoria Neoclassica I 60 SE353 Teoria Neoclassica I 60 

SE062 T6picos em Econometria 60 SE354 T6picos em Econometria 60 

Sem equivalencia SE355 T6picos Especiais em Economia I 60 

Sem equivalencia SE356 T6picos Especiais em Economia II 60 

Sem equivalencia SE357 T6picos Especiais em Economia III 60 

2 
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Universidade Federal do Parana 
Conselho de Ensino e Pesquisa 

RESOLU(:AO N° _ /05 - CEPE 

Estabelece o Elenco de Disciplinas de Graduaf;io do Departamento de 
Economia do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas da Universidade Federal 
do Parana. 

0 CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA, 6rgao normativo, consultivo e 
deliberativo da Administrav§.o Superior, no uso de suas atribuic;oes conferidas 
pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Parana, 

RESOLVE: 

-~-' 

Art. 1 o - 0 Elenco de Disciplinas de Graduaf;io do Departamento de Economia do Setor de 
Ciencias Sociais Aplicadas e constituido das seguintes disciplinas: 

Carga Horaria 
ere- Carga 

COD. DISCIPLINAS ANUAIS Semanal Horaria 
AT AP EST Total 

ditos 
Total 

SESOO Introdu~ao a Economia 04 00 00 04 08 120 

SE501 Teoria Microeconomica 04 00 00 04 08 120 

SE502 Economia Polftica I 04 00 00 04 08 120 

SE503 Teoria Macroeconomica 04 00 00 04 08 120 

SE504 Economia Internacional 04 00 00 04 08 120 

SE505 Hist6ria do Pensamento Economico 04 00 00 04 08 120 

SE506 Economia Monet<kia e Financeira 04 00 00 04 08 120 

SE507 Elabora~ao e Analise de Projetos 04 00 00 04 08 120 

SE456 No~oes de Economia 02 00 00 02 04 60 

SE459 Economia 04 00 00 04 08 120 

1 
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COD. DISCIPLINAS SEMESTRAIS 

SE301 Hist6ria Economica Geral 
SE302 Forma<;ao Economica do Brasil 
SE30S Estatistica Econ. e Intr. a Econometria 
SE306 Econ. Brasileira Contemporanea I 
SE307 Analise de Investimentos 
SE308 Econometria 
SE309 Analise Economica e Financeira 
SE310 Contabilidade Social 
SE314 Economia Regional e Urbana 
SE31S Econ. Brasileira Contemporanea II 
SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 
SE317 Economia Industrial 
SE320 Desenvolvimento Economico I 
SE321 Economia e Planej. do Setor Publico 

SE322 Desenvolvimento Economico II 
SE323 Monografia I 

SE324 Monografia II 

SE32S Analise Conjuntural 
SE326 Analise de Custos Industriais 
SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 
SE328 Avalia<;ao de Impacto de Projeto 
SE329 Avalia<;ao do Desenv. Regional do 

Parana 
SE330 Economia Agricola 
SE331 Economia da Energia 
SE332 Economia da America Latina 
SE333 Economia de Empresas 
SE334 Economia do Trabalho 
SE33S Economia e Demografia 
SE336 Economia e Estrategia Empresarial 
SE337 Economia e Etica 
SE338 Economia e Tecnologia 
SE339 Economia Matematica 
SE340 Economia Polftica II 
SE341 Finan<;as Internacionais 
SE342 Finan<;as Publicas 
SE343 Forma<;ao Economica do Parana 
SE344 Desenvolvimento Sustentavel: 

Ecologia Enerqia e Economia 
SE34S Mercado de Capitais- Analise de 

Invest. 
SE346 Metodologia de Analise Economica 

Carga Horaria 
Semanal 

AT AP EST Total 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

04 00 00 04 

04 00 00 04 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

05 00 00 OS 

OS 00 00 OS 

04 00 00 04 

04 00 00 04 
08 00 00 08 

08 00 00 08 

04 00 00 04 

04 00 00 04 
04 00 00 04 

04 00 00 04 
04 00 00 04 

04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 

04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 
04 00 00 04 

04 00 00 04 

04 00 00 04 

ere-
ditos 

OS 

OS 

OS 

OS 

04 

04 

OS 

OS 

OS 

OS 

OS 

05 

OS 

04 

04 
08 

08 

04 

04 
04 

04 
04 

04 
04 
04 
04 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 

04 

04 

Carga 
Horaria 

Total 

7S 

7S 

7S 

7S 

60 

60 

7S 

7S 

7S 

7S 

7S 

7S 

7S 

60 

.60 
120 

120 

60 

60 
60 

60 
60 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 

60 

60 
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SE347 Planejamento Regional e Urbano 04 00 00 04 04 60 
SE348 Polltica e Rela~oes Internacionais 04 00 00 04 04 60 
SE349 Programa~ao do Setor Publico 04 00 00 04 04 60 
SE350 Seminario de Economia Internacional 04 00 00 04 04 60 
SE351 Sistemas Economicos Comparados 04 00 00 04 04 60 
SE352 Teoria Macroeconomica II 04 00 00 04 04 60 
SE353 Teoria Neoclassica 04 00 00 04 04 60 
SE354 T6picos Especiais em Econometria 04 00 00 04 04 60 
SE355 T6picos Especiais em Economia I 04 00 00 04 04 60 
SE356 T6picos Especiais em Economia II 04 00 00 04 04 60 

SE357 T6picos Especiais em Economia III 04 00 00 04 04 60 
SE035 Introdu~ao a Economia I 04 00 00 04 04 60 

SE044 Economia I 04 00 00 04 04 60 

SE045 Economia II 04 00 00 04 04 60 

SE056 Hist6ria do Pensamento Economico 04 00 00 04 04 60 

Carga Horaria 
ere- Carga 

COD. DISCIPLINAS DE 02 SEMANAS Semanal Horaria 
AT AP EST Total 

ditos Total 

SE055 Economia M1 30 00 00 30 04 60 

Art. 2°- As ementas das disciplinas sao as que constam do Ementario da PROGRAD. 

PROGRAD 
UFPR 

Fls ...... b .. 2 ...... . 
Rubr ...... )/. ........ . 

Art. 3°- Esta Resoluyao entra em vigor a partir do ana letivo de 2006, revogando-se as 
disposi<;oes em contnirio. 

Sala das Sessoes, em _ de _____ de 2005. 

Presidente 
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO 
COLEGIADO DO CURSO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 
2005, As 14:00 HORAS, GESTAO 2004/2006. 

Aos vinte e quatro dias do mes de maio do ano de dais mil e cinco, as quatorze 

horas, na sala de reunioes do Departamento de Economia do Setor de Ciencias Sociais 

Aplitadas, reuniram-se sob a presidencia do Prof. Dr. Paulo Mello Garcias, Coordenador 

do Curso de Ciemcias Economicas, os Professores do Departamento de Economia Luiz 

Xiscatti (vice-coordenador), Jose Luis da Costa Oreiro, Armando Vaz Sampaio, Luiz 

Antonio Domakoski, Jose Wladimir Freitas da Fonseca, Divonzir Lopes Beloto, Othon J. 

R. de Souza Reis e Flavia de Oliveira Gonc;alves. 0 Prof. Paulo Mello Garcias abre a 

reuniao com o primeiro item da pauta: "Discussao e Aprovac;ao do Plano Politico

Pedag6gico", discutindo os t6picos de "Objetivos do Curso", "Caracterizac;ao 

Profissional" e "Polftica de lniciac;ao Cientffica e Pratica Profissional". 0 t6pico de 

"Objetivos do Curso" e aceito em unanimidade pelo Colegiado. 0 Prof. Flavia de 0. 

Gonyalves propoem que no segundo paragrafo do item de "Caracterizac;ao Profissional" o 

texto seja alterado de " ... e uma Ciencia da Sociedade ... " para " ... e uma Ciencia 

Social ... ". Com essa alterayao o t6pico e aceito por unanimidade do Colegiado. Na 

discussao sabre o t6pico de "Politica de lniciayao Cientffica e Pratica Profissional" o Prof. 

Paulo M. Garcias sugere a exclusao no item "b" de referencias a instituic;oes extemas a 

UFPR; e o Prof. Jose Luis C. Oreiro propoem a alterac;ao do item "e" para: "Promover 

eventos (seminaries, eventos, jomadas, etc) como atividades formativas ou de 

,- extensao;". Com as citadas alterac;oes o t6pico e aceito-em unanimidade pelo Colegiado. 

Seguindo a discussao sabre o novo plano Politico-Pedag6gico sao analisadas as 

propostas para os novas currfculos dos cursos diumo e notumo de Economia. 0 Prof. 

Luiz Antonio Domakoski propoem a alterayao do nome da disciplina "Fundamentos da 

Analise Economica" para "lntroduyao a Economia"; e que sejam ofertadas as disciplinas 

optativas de "T6picos Avanyados em Economia I, II, Ill, IV". 0 Prof. Flavia de 0. 

Gonyalves sugere a inclusao das disciplinas optativas de "Monitoria I" e "Monitoria II", 

ambas de 2 (dais) creditos. Com as citadas alterac;oes e inclusoes as propostas dos 

currfculos sao aceitas em unanimidade pelo Colegiado. 0 prof. Paulo Mello Garcias 

ressalta que as ementas de parte das disciplinas serao alteradas e pede a participac;ao 

de todos os professores nas discussoes destas alterac;oes. 0 Prof. Luiz Xiscatti levanta a 

possibilidade de serem ofertadas aulas praticas para o Curso de Ciemcias Economicas, 

por isso, sugere que seja enviada uma circular para o Departamento de Economia em 



que se pec;a aos professores para encaminharem propostas de aulas . praticas a 
Coordenac;ao. Proposta essa aprovada pelo Colegiado. Entrando no item de 

"Homologac;oes de Requerimentos" da pauta foram postos em analise os processos 

"Ad-referendum" ao colegiado do curso. 0 requerimento de prorrogac;ao de prazo do 

aluno Eduardo Tsuguio Sato foi aprovado em unanimidade pelo Colegiado; o da aluna 

Luciane Moroski dos Reis foi negado em unanimidade mantendo a decisao do Prof. 

Othon J. R. de Souza Reis. Tambem foram deferidos em unanimidade os requerimentos 

de segundo trancamento de curso dos alunos: Leandro Oberger, Michel Araujo Pinheiro, 

Valter Augusto Lucats Filho e Sydnei Ruppel Filho; e os requerimentos de terceiro 

trancamento dos alunos: Daniel Maia e Lia Mara da Silva. Os membros de Colegiado 

tambem foram consultados sobre a situac;ao do aluno Leonardo Dambroski Buzzo que, 

tendo obtido autorizayao para cursar a disciplina de Monografia em co-requisito com a de 

Tecnicas de Pesquisa em Economia, nao se encontra cursando a ultima e por isso se 

recusou a assinar sua ciencia sobre a decisao do Colegiado tomada na ultima reuniao 

(dia 27 de abril) que resolve que todos os alunos que nao forem aprovados em "TPE" nao 

terao direito a defesa de suas monografias; para o caso exposto o Colegiado aprovou em 

unanimidade que continuara seguindo a decisao tomada considerando que a mesma foi 

suficientemente divulgada em editais de sala e de patio. 0 item de "lnformes" da pauta 

conteve a leitura do of[cio 066/2005.,... PROGRAD, no qual essa Pr6-Reitoria se manifesta 

contraria ao pedido feito pela Coordenac;ao do Curso de Ciencias Economicas em alterar 

o horario do curso diumo para os tumos matutino e vespertino. Os membros do 

Colegiado tambem foram informados sobre o levantamento s6cio-educacional feito com 

os candidatos aos cursos de Economia do Concurso Vestibular 2005, enviado pelo 

Nucleo de Concursos; e sobre o andamento do controle de frequencia dos professores de 

outros Departamentos requisitado pelo proprio Colegiado. Agradecendo a presenc;a de 

todos o Coordenador, Prof. Paulo Mello Garcias, declarou encerrada a Reuniao do 

Colegiado que, para constar eu, Taissa Ricciardi Jorge, secretaria administrativa em 

exercicio, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, sera assinada por mim, pelo 

Coordenador e demais membros do Colegiado. 

r do Curso de Ci&cias EconO . 
Mat. 094242 micas 



·i 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR . DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

UFPR DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

( PROGRA.D) i UFPR I 
jFis ..... 6.0 ......... ~ 
j f1' I 
,et::~:::·:~ \ 

Extrato do item 01 (urn) da Ata da 341 a Reuniao Ordinaria do Departamento de Economia, 
realizada em 25 de maio de 2005.-

. 01. PLANO POLiTICO PEDAGOGICO- 0 Professor Paulo Mello Garcias,- Coordenador do 
Curso de C.iemcias E,conomicas-, informou que o Plano Politico Pedag6gico fora aprovado no 
Colegiado de Curse em reuniao realizada na data de ontem, sendo que as disciplinas passarao 

· a ser contabilizadas na forma de carga horaria e nao mais em cn§ditos, devendo os respectivos 
Departamentos criarem as disciplinas em sua nova forma. Ap6s varios esclarecimentos, o 
Plano Politico Pedag6gico foi aprovado por maioria, sendo as disciplinas pertencentes ao 
Departamento de Economia, as quais foram aprovadas suas criag6es, as seguintes: Disciplinas 
Obrigat6rias (disciplina/natureza/carga horaria) = lntrodugao a Economia I anual I 136 horas; 
Hist6ria Economica Geral/ semestral I 68 horas; Formagao Economica do Brasil/ semestral I 
68 horas; Teoria Microeconomica I anual I 136; Economia Polftica I I anual 136 horas; 
Estatistica Economica e lntrodugao a Econometria I semestral I 68 horas; Economia Brasileira 
Contemporanea I I· semestral I 68 horas; Analise de lnvestimentos I semestral I 68 horas; 
Econometria I semestral I 68 horas; Analise Economica e Financeira l semestral I 68 horas; 
Contabilidade Social I semestral I 68 horas; Teoria Macroeconomica I anual I 136 horas; 
Economia lnternacional I anual I 136 horas; Hist6ria do Pensamento economico I anual I 136 
horas; Economia Regional e Urbana I semestral I 68 horas; Economia Brasileira 
Contemporanea II/ semestral/68 horas; Tecnicas de Pesquisa em Economia I semestral/68 
horas; Economia Industrial/ semestral/68 horas; Economia Monetaria e Financeira l semestral 
I 68 horas; Elaboragao e Analise de Projetos I anual I 136 horas; Desenvolvimento Economico I 
I semestral I 68 horas; Economia e Planejamento do Setor Publico I semestral I 68 horas; 
Desenvolvimento Economico II I semestral I 68 horas; Monografia I I semestral I 120 horas; 
Monografia II/ semestral/ 120 horas. Disciplinas Optativas - (todas as disciplinas optativas sao 
semestrais e tern 68 horas de carga horaria) = Analise Conjuntural; Analise de Custos 
lndustriais; Analise e Pesquisa de Mercado; Avaliagao de lmpacto de Projeto; Avaliagao do 
Desenvolvimento Regional do Parana; Economia Agricola; Economia da Energia; Economia da 
America Latina; Economia de Empresas; Economia do Trabalho; Economia e Demografia; 
Economia e Estrategia Empresarial; Economia e Etica; Economia Matematica; Economia 
Polftica II; Finangas lnternacionais; Finangas Publicas; Formagao Econorriica do Parana; 
Desenvolvimento Sustentavel; Mercado de Capitais -Analise de lnvestimentos; Metodologia de 
Analise Economica; Planejamento Regional e Urbano; Polftica e Relagaes lnternacionais; 
Programagao do Setor Publico; Seminario de Economia lnternacional; Sistemas Economicos 
Comparados; Teoria Macroeconomica II; Teoria Neoclassica; T6picos Especiais em 
Econometria; T6picos Especiais de Economia I; T6picos Especiais de Economia II; e, T6picos 
Especiais de Economia Ill. Eu, Edesio Brum, Secretario-Administrativo, lavrei o presente 
extrato que vai assinado par mim e pelo Professor Chefe do Departamento. Secretaria do 
Departamento de Economia do Setor de Ciencias Sociais aplicadas da Universidade Federal 
do Parana, em Curitiba, 14 de junho de 2005.- *. *. *. *. *. * * *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. 

Prof. L · Antonio Lopes, 
CHEFE 0 DEPARTAMENTO. 



1. Recebi hoje. 
2. Ciente. 
3. Considerando os limites restritos de prazos e a necessidade de 

urgencia na tramita9ao desse Processo, aprovo, ad-referendum 
do Conselho Setorial. 

4. Cumpre destacar a importancia e a necessidade com que o 
numero de vagas foi alterado ,no Plano Politico Pedag6gico 
anexo, em especial- porque tal providencia vern em beneficia do 
aluno e da qualidade do curso. A redu9ao no curso Diurno de 
110 vag as para 80 vag as, por urn lado, compatibiliza com a 
media de desistencia no primeiro ano desse curso e, por outro 
lado, ao permitir a entrada sob a forma de· duas turmas de 40 
alunos, · torna muito rna is adequado a qualidade do trabalho 
docente e discente. No curso Noturno, a redu9ao de 11 0 vagas 
para 90 vagas, permite igualmente uma adequa9ao em rela9ao 
ao percentual medio de desistencia no primeiro ano do curso e 
possibilita uma melhor qualidade do trabalho docente e do 
rendimento do aluno em turmas de 45 alunos. E for9oso 
reconhecer que o numero total de vagas, ou seja 170 (cento e 
setenta), nos cursos acima referidos permitem a Universidade 
Federal do Parana ocupar a posi9ao de institui9ao que oferece o 
maior numero de vagas em Ciencias Economicas, em todo o 
Brasil. Ademais, tambem e uma forma de adequa9ao a 
capacidade de gera9ao de emprego pelo mercado de trabalho. 

Em 15 de junho de 2005. 

~t~ do Setor de Ciencias Sec; a ·, ,piica
~t SAU/SIAPE 045764 - 034007~ JIIII.J 
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ATA DA REUNIAO ORDINARI~ DO ~Rubr ··_···~-= 
COLEGIADO DO CURSO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS REALIZADA EM 11 DE 
AGOSTO DE 2005, As 14:30 BORAS, GESTAO 
2004/2006. 

Aos onze dias do mes de agosto do ano de dais mil e cinco, as quatorze 
horas e trinta niinutos, na sala de reunioes do Departamento de Econornia do Setor 
de Ciencias Sociais Aplicadas, reuniram-se sob a presidencia do Prof Dr. Paulo 
Mello Garcias, Coordenador do Curso de Ciencias Econornicas, os Professores do 
Departamento de Economia Luiz Xiscatti (vice-coordenador), Fabio Doria Scatolin, 
Armando Vaz Sampaio, Luiz Antonio Domakoski, Divonzir Lopes Beloto, Othon J. 
R. de Souza Reis, Flavia de Oliveira Gon~alves, Luiz Antonio Peralta 
(Departamento de Direito) e Benito Orlando 0. Aguilera (Departamento de 
Estatistica). Prof Paulo Mello abre a reuniao agradecendo a presen~a de todos e 
pede desculpas pela ausencia a reuniao no dia anterior. 1. lnforme: 0 Coordenador 
Prof Paulo Mello comunica sabre a Feira de Profissoes que aconteceni nos dias 19, 
20 e 21 de agosto, fala do significado da feira como instrumento importante para a 
divulga9ao do curso para a comunidade e pede a participa~ao dos Professores. Os 
alunos Alexandre Siqueira Carvalho e Natalia da Costa foram convocados para 
comparecerem a reuniao a fim de receberem homenagem enviada do CORECON 
aos primeiros colocados ( diumo e notumo) no vestibular 2005. 0 Prof Othon J. R. 
de Souza R~is fez a entrega da homenagem ao 1° colocado do noturno Alexandre S. 
Carvalho, a aluna nao compareceu. Prof Paulo Mello informa sabre o parecer da 
PROGRAD referente ao processo de altera9ao de vagas para o vestibular 2006, onde 
aprova 80 vagas para o periodo diurno e 90 vagas para o periodo notumo. 2. Analise 
de requerimentos de matricula: 0 Prof Paulo Mello relata o deferimento dos 
requerimentos de provaveis formandos 2005, coloca em vota9ao, aprovado, por 
unanimidade. Segue rela9ao nominal dos requerimentos deferidos dos alunos 
formandos: Adair de Oliveira, Airton de Lima, Beatriz Franco Bahry, Carine 
Fabiane da Silva, Diogo Novo Cesarino, Egidia de Souza Gouveia, Emerson 
Leonardo S. Iaskio, Gustavo Rossetto Soares, Flavia Baratta de Araujo, Jose 
Fernando Vargas, Juliano Tardive Boldorini, Ligiane Nareta, Luiz Gustavo 
Schwartz, Marcelo Bruel, Maciel Tardivo Fatiga, Marcos Raymundo Loest, Maria 
Helena Barros Tortato, Marina Franco Sordi, Patricia A B. Pereira, Pedro Luiz S. 
Bosque Filho, Rogerio Alexandre Marques, Simone das Gra9as Claudina, Ulisses 
Prette Kuznier, Waldenir Okwieka. Propoe o indeferimento de todos os 
requerimentos de alunos nao formandos que solicitaram: matricula em outro turno, 
co-requisite, quebra de pre-requisite, cancelamento de disciplina anual fora de 
prazo. Colocado em vota~ao aprovado por unanimidade pelo colegiado do Curso. 
Segue a rela~ao nominal dos requerimentos indeferidos: Abrao Toews Neto, 
Amanda Affonso Correia de Oliveira, Ana Claudia Pontes, Andre Luiz da Costa, 
Cristofan Fernando Warmling, Diego Luiz Wladyka, Diego Ricardo Alves de 
Oliveira, Elcio Amarildo Bento, Fernando H. Mendes de Lima, Fernando Rodrigo 
de Camargo, Franciani Therezio, Ibraima So, Julio Cesar Garagnani, Leandro David 
F. de Oliveira, Leonardo Cristaldo H. de Oliveira, Liliane Cavalcante de 
Albuquerque, Lucas Brunetti, Marcelo Correa Niesciur, Marcello Manzano Leite de 
Oliveira, Marcelo Vitor Cardoso Barbalho, Mariane Aparecida Florinda, Michael 
Barleto Khan, Michelle Rodrigues Cardoso, Milene Louise Gelenski, Nelson 
Rodolfo Hiler, Nicolau Wozniak Netto, Paulo Rodolfo Gardini, Rafael Barreto 
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Dalcin, Rafael Riva Finatti, Renata Mulho Pereira, Sandra Amaral, Shelberth Braz, 
Veridiana Aniele Machado, Vitor Carlos de Souza Freitas,Vivian Gribosi, Ximena 
Tamara Morales Farias. 3. Relato de analise de requerimentos: 0 Prof Othon a 
pedido do Coordenador do Curse analisou os pedidos de co-requisites, bern como 
os pedidos de quebra de pre-requisite, indeferidos pelo relator, uma vez que foi 
ofertada uma turma especial de FEB no primeiro semestre do corrente ana. 
Colocado em votar;ao aprovado, par unanimidade pelo colegiado do curse. Segue 
relar;ao nominal dos requerentes: Adilson H. Belleti, Aneli Cristine Felipe, Angelo 
Padilha dos Santos, Carolina C. C. dos Reis, Carolina C. K. Hartmann, Cecilia 
Lorena Zen Ribeiro, Celso Jose Moraes, Christiane F. Lopes Siqueira, Cleber 
Parnoff. Daniel Mora da Cunha, Danilo Leonardo Parize, Di6genes Santos 
Fernandes, Diogo Barancelli, Elisangela Ferrer, Eloisa G. Moreira de Souza, Erika 
Romao da Silva, Fabio Augusto de Proenva, Fernanda Fracaroli Garcia, lara P.M. 
Dal Pra, Jackson Tedesco, Luciana dos Santos Munhao, Luis Gustavo Kril, Marcel 
Jean Deschamps, Marcos Popp, Rafanely P. de Carvalho, Rodrigo Kimura, Susana 
de Souza, Umaro Djalo, Valdir Antonio da Silva, Vanessa B. Sampaio, Wellington 
L. da Silva, Wescley R. de Castro Cruz e Willian Charles Marangoni Stocco. 4 . 
Analise de processos "Ad-referendum" ao colegiado do curso: Processes 
deferidos de 2° trancamento de curse para Anderson Ribeiro do Prado e Fabiane 
Cristine Volski. Colocado em votar;ao, aprovado pelo colegiado do curse, par 
unanimidade. Processo deferido de co-requisite a Umaro Djalo. Colocado em 
votar;ao, aprovado pelo colegiado do curse, par unanirnidade. 5. Relato de analise 
de requerimentos pelo Prof. Luiz Antonio Domakosky: Designado a analisar os 
pedidos de matricula em outre tumo dos provaveis formandos, deferiu os 
requerimentos dos seguintes alunos Anne Dinaura Frigo, Erick Fifres Clemente, 
Leandro Nunes Pedroso, Rafael Andrade Marinelli, Rubens de Rezende Gama 
Veiga e Thais Virmond C. de Oliveira, indeferiu os pedidos de Bruno Chagas 
Medeiros e Joao Antonio Ribeiro Glovatiski. Col acado em votar;ao, aprovado pelo 
colegiado do curse, par unanimidade. Sabre o indeferimento desses dais ultimos 
casas, analisados pela coordenar;ao, foi verificado que os referidos alunos tern 
condir;oes de concluir o curse em 2005, o aluno Bruno Chagas Medeiros esta 
matriculado em mais duas disciplinas eletiva do Curse de Administrar;ao eo aluno 
Joao A Ribeiro Glovatiski esta aguardando o acerto par parte do Departamento de 
Economia da nota da disciplina Mercado Financeiro e Politica Monetaria cursada 
em 200 I. Deferido pelo Coordenador do Curse Prof Paulo Mello, tendo em vista, 
que os alunos podem concluir o curse em 2005. 6. Normas da Comissao de 
Atividades Formativas e Estagio Supervision.ado: 0 Coordenador do Curse Prof 
Paulo Mello apresenta aos membros do colegiado a Instituir;ao e Normas da 
Comissao de Atividades Formativas e Estagio Supervisionados do Curso de 
Ciencias Economicas. A Comissao de Atividades Formativas e Estagios 
Supervisionados sera constituida par tres professores indicados pelo Departamento 
de Economia e referendada pelo Colegiado do Curse, para o periodo de dais anos. 
Os Professores Mauricio Vaz Lobo Bittencourt e Adriana Sbicca Fernandes sao os 
membros da COE - Comissao Orientadora de Estagio, o coordenador recomenda 
mais urn membra para a comissao. Sao atribuir;oes da comissao: Analise e parecer 
dos requerimentos de validar;ao das atividades formativas, com vistas a sua inclusao 
no hist6rico escolar do aluno; Acompanhamento de estagios nao obrigat6rio, 
abrangendo a realizar;ao de convenio e contratos, bern como os respectivos 
relat6rios; Supervisao acompanhamentos e orientar;ao do planejamento de estagio e 
demais atividades formativas. Colocado em votar;ao a inclusao de mais urn membra 

·h .. 6~ . 
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para compor a Comissao Orientadora de Estagio aprovado pelo colegiado por 
unanimidade. 0 Coordenador apresenta tambem as Normas das Atividades 
Formativas: as Atividades Formativas, constituem atividade obrigat6ria do Curso de 
Ciencias Economicas. Seu objetivo e proporcionar ao estudante a oportunidade de 
obter experiencias relacionadas a aplicayao dos conhecimentos de ciencias 
economicas, bern como ampliar a sua formayao nas diversas areas de atuayao 
profissional. Os estudantes do curso, para cumprirem a carga horaria das Atividades 
Formativas, deverao realizar pelo menos duas das atividades abaixo relacionadas, 
respeitando as respectivas cargas horarias maximas permitidas: 

ATIVIDADES 
1. Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela 

Comissao de Atividades Formativas. 
2. Seminaries, jomadas, congresses, eventos, 

simp6sios, cursos e atividades culturais, com 
freqiiencia, relacionadas ao Curso de Ciencias 
Economicas. 

3. Estagios nao obrigat6rios realizados atraves de 
entidades conveniadas com a UFPR e de acordo 
com as suas normas especificas. 

4. Participayao no Programa Especial de 
Treinamento (PET). 

5. Programas e Projetos Institucionais aprovados 
pela Comissao de Atividades Formativas. 

6. Disciplinas eletivas ofertadas pelo Curso de 
Economia e por outros Cursos da UFPR. 

Carga Horacia Maxima 
100 horas 

80 horas 

120 horas 

100 horas 

60 horas 

120 horas 

Prof. Luiz Domakosky sugere a inclusao no item 4. Participayao no Programa 
Especial de Treinamento (PET) a permanencia do aluno pelo periodo minimo de 1 
(urn) ano, carga horaria maxima 100 horas. Colocado em votayao as Normas das 
Ativida4_es Formativas, aprovado, por unanimidade pelo colegiado do curso. Por 
fim o Coordenador apresenta aos membros do Colegiado as Normas de Monografia 
que tambem integrara o Plano Politico Pedag6gico. Colocado em votayao, 
aprovado, por unanimidade pelo colegiado do curso. Prof. Paulo Mello sugere que 
as normas de monografia sejam revistas futuramente e que outros trabalhos de 
conclusao de curso sejam considerados. Agradecendo a presenya de todos o 
Coordenador, Prof. Paulo Mello Garcias, declarou encerrada a Reuniao do 
Colegiado que, para constar eu, Roseli C. Mackert Occhipinti, secretaria 
administrativa, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, sera assinada por 
mim, pelo Coordenador e demais membros do Colegiado. 

PROGRAo·· 
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INSTIT~ICAO E NORMAS DA COMISSAO DE ATIV!DADES FORM~ TIVAS 1 Fls ••••• J:.f.... ....... \; 
ESTAGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE CIENCIAS ECONOMICAS ~::.J 

lntrodu~ao 

0 Curso de Ciencias Economicas tern como objetivo principal formar 
profissionais aptos a atender as demandas da sociedade. Esse objetivo do Curso 
se insere nos pr6prios objetivos da Universidade Federal do Parana, dispostos 
no Art. 2° do seu Estatuto. 

Para operacionalizar o seu Projeto Polftico-Pedag6gico, em func;ao das 
competencias e das habilidades exigidas no seu campo de atuac;ao profissional 
foram incluidas como disciplina obrigat6ria as Atividades Formativas . Os 
Estagios supervisionados nao sao obrigat6rios, mas o aluno podera realiza-los e 
incluir em seu Curricula como parte das Atividades Formativas. 

Com a finalidade de garantir a qualidade das Atividades Formativas e dos 
Estagios Supervisionados sera constitufda uma Comissao formada por 3 (tres) 
professores. 

INSTITUICAO E ATRIBUICOES DA COMISSAO 

1 . A Comissao de Atividades Formativas e Estagio Supervisionado sera 
constitufda por tres professores indicados pelo Departamento de 
Economia e referendada pelo Colegiado do Curso, para o perfodo de dois 
a nos; 

2. Sao atribuic;oes da Comissao: 
a. Analise e parecer dos requerimentos de validac;8o das atividades 

formativas, com vistas a sua inclusao no hist6rico escolar do aluno; 
b. Acompanhamento de estagio nao obrigat6rio, abrangendo a 

realizac;ao de convenio e contratos, bern como os respectivos 
relat6rios. 

c. Supervisao, acompanhamento e orientac;ao do planejado de 
estagios e demais atividades formativas por observac;ao 

Curitiba, 11 de agosto de 2005 

Colegiado do Curso de Ciencias Economicas 
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ECONOMICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

As Atividades Formativas, constituem atividade obrigat6ria do Curse de 
Ciencias Economicas, conforme programayao a seguir: 

1. Carga horaria mfnima: 150(cento e cinquenta) horas. 

2. Objetivos: Proporcionar ao estudante a oportunidade de obter experiencias 
relacionadas a aplicayao dos conhecimentos de ciencias economicas, bern 
como ampliar a sua formayao nas diversas areas de atuayao profissional. 

e 3. Conteudo 

Os estudantes do Curse de Ciencias Economicas, para cumprirem a carga 
horaria das Atividades Formativas, deverao realizar pelo menos duas das 
atividades abaixo relacionadas, respeitando as respectivas cargas horarias 
maximas permitidas: 

ATIVIDADES Carga horaria 
maxima 

• Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela 100 horas 
Comissao de Atividades Formativas 

• Seminaries, jornadas, congresses, eventos, 
simp6sios, curses e atividades culturais, com frequencia, 80 horas 
relacionadas ao Curse de Ciencias Economicas 

• Estagios Nao Obrigat6rios realizados atraves de entidades 
Conveniadas com a UFPR e de acordo com as suas 120 horas 
normas especfficas 

• Participayao no Programa Especial de Treinamento (PET) 100 horas 
pelo perfodo mfnimo de urn ano 

• Programas e Projetos lnstitucionais 
Comissao de Atividades Formativas 

aprovados pel a 60 horas 

• Disciplinas Eletivas ofertadas pelo curse de economia e 120 horas por outros Curses da UFPR 

4. As Atividades Formativas deverao ser validadas pela Comissao de Atividades 
F ormativas. 

Curitiba, 11 de agosto de 2005 

Colegiado do Curse de Ciencias Economicas 
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NORMAS DE MONOGRAFIA 

Orienta~ao ~e monografia 

.13 
'•. f. 

1.1 A orientavao de Monografia constitui-se uma disciplina obrigat6ria do curricula pleno do 
Curso de economia, de duravao anual, cuja carga honiria e de 240 (duzentas e quarenta) 
horas, conforme Resoluvao no 11/84-CFE. 

1.2 Na carga horaria da disciplina inclui-se o tempo mmtmo de orienta.;ao do professor
orientador, equivalente a carga horaria semanal de 01 (uma) hora por aluno. 

1.3 Cada professor devera inscrever-se em areas tematicas de pesquisa pelas quais sedio 
indicados para os alunos para orientavao e participayao de Bancas de Monografia. A escolha 
do professor deve preferencialmente estar de acordo com as areas apresentadas ao · e Departamento. 

Encargos de Monografia 
2.1 Serao atribuidos encargos de Monografia a todos os professores do Departamento, no limite 

minimo de 02 ( dois) alunos. 

2.2 Serao atribuidas o maximo de 4 ( quatro) orientav5es a cada professor levando em 
consideravao os interesses mutuos do aluno e do professor no tema. 

2.3 Os limites maximos e minimos referidos em 2.1 e 2.2 serao revistos em caso de eventualidade 
pelo Chefe de Departamento ad referendum da Plenaria de Departamento. 

2.4 Na distribuivao dos encargos de Monografia poderao ser consideradas as orienta¢es de 
disserta.;ao e de tese de p6s-gradua.;ao, com peso igual a 2 (dois) em rela.;ao a Monografia 
de graduacao. 

Elabora~ao e apresenta~ao dos projetos de monografia 
3.1 Os trabalhos de Monografia, tanto o projeto quanto a versao final, serao elaborados e 

apresentados de acordo com a metodologia cientifica eo padrao estabelecido pelas Normas 
Tecnicas que lhe sao aplicaveis. 

3.2 Os projetos de Monografia aceitos pelo professor-orientador serao por ele vistados, cabendo 
ao aluno su~ entrega na secretaria do Departamento ate o ultimo dia util do terceiro mes 
letivo do calendario escolar aprovado pelo CEPE. 

3.2.1 Caso nao seja apresentado projeto de Monografia no prazo estabelecido, o aluno sera 
automaticamente reprovado. 

Apresenta~o do trabalho de Monografia 
4.1 Na fase final de elaboracao do trabalho de Monografia sera definida a Banca Examinadora, a 

qual deve constar obrigatoriamente do corpo do trabalho. 
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4.2 Para fins de defesa da Monografia, cabera ao aluno, ate 45 (quarenta e cinco) dias 

encerramento das aulas do ano letivo, entregar na secretaria do Departamento 1 (uma) via a 
Monografia. 

4.3 Para fins de elaboravao da Ata de Defesa de Monografia e publicavao em edital caben'i ao 
professor-orie.p.tador informar a Secretaria do Departamento, por escrito, a data eo horario da 
reuniao da_Banca Examinadora, com antecedencia de 1 (uma) semana da data da defesa. 

4.4 0 periodo para defesa de Monografia compreende OS ultimos 45 (quarenta e cinco) dias de 
aula do ano letivo definido no calendario escolar aprovado pelo CEPE. 

4.5 Caso haja ajustes ou corre¢es na Monografia defendida, a criterio do professor-orientador, e 
sob sua responsabilidade, o aluno tera ate o ultimo dia previsto para a realizavao dos exames 
finais das disciplinas anuais para entrega do original devidamente corrigido na secretaria do 
Departamento. 

Criterios de avalia~ao 
Na avaliayao da Monografia, a Banca Examinadora levara em considerayao os seguintes 
requisitos e respectiva pontuavao: 

5.1 Apresentavao oral= 2 (dois) pontos, sendo: 
5 .1.1 Objetividade, clareza, criatividade na propria exposivao (0,5 ponto ); 

. 5.1.2 Dominio do tema/estudo desenvolvido, especificamente no decorrer da exposivao (0,5 
ponto); 

5.1.3 Evoluvao 16gica dos argumentos durante as falas do aluno (0,5 ponto); 
5.1.4 Respeito ao tempo definido pelo presidente da Banca Examinadora, no minimo de 20 

(vinte) e no maximo de 30 (trinta) minutos (0,5 ponto). 

5.2 Normas da UFPRpara apresentavao escrita de monografias 01 (urn) ponto. 

5.3 Redavao = 1 (urn) ponto. 

5.4 Revisao Bibliografica = 1 (urn) ponto. 

5.5 Procedimentos metodol6gicos 0 1 (urn) ponto. 

5.6 Desenvolvimento do tema (coerencia, objetivos, desenvolvimento e conclusao) = 4 (quatro) 
pontos. Para que estes pontos sejam validados o objeto de estudo deve ser analisado a partir 
da ciencia economica. 

5.7 Total= 10 (dez) pontos =nota 100 (cern). 

5.8 A nota minima para aprovavao e 5,0. 

Supervisao de Monografia 
6.1 A Plenaria Departamental indicara uma Comissao de Monografia formada por docentes do 
Departamento com a responsabilidade de supervisionar a Disciplina de 1\.fonografia, cabendo-lhe 
em espeCial as segui,ntes atribuiyoes: 
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assessorar o Chefu de Departamento em todas as questOes pertinentes its atividad~10d~1..5 ....... j 

a) tRl:b~ ....... ~ ........ j 
Monografia; _=!:.... ... ~· 

b) prestar orienta<;ao ou esclarecimentos a professores e alunos no tocante as atividades de 
Monografia, objetivando o maximo de eficiencia e produtividade da disciplina e, em especial, 
o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Forma~ao de Bancas de Monografias 
7.1 Serao atribuidos encargos de Banca de Monografia a todos os professores do Departamento, 

no limite minimo de 02 (do is) alunos e maximo de 06 ( seis) alunos a cada professor. Estes 
limites nao incluem as Bancas nas quais o professor participa como orientador da 
monografia. 

7.2 Os limites maximos referidos em 7.1 serao revistos na eventualidade de a demanda total de 
monografias, num determinado ano letivo, ultrapassar a somat6ria resultante de sua aplica<;ao 
para cada professor. Outras eventualidades serao analisadas pelo Departamento . 

. - Disposi~oes Gerais 
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8.1 A freqiiencia as sessoes de orienta<;ao de Monografia e obrigat6ria e obedecera as datas e 
horarios estabelecidos pelo professor-orientador sob pena de reprova<;ao. 

8.2 As sessoes de orienta<;ao de monografia devem ocorrer no periodo letivo em que o aluno esta 
matriculado ou em outro horario acertado previamente entre o professor-orientador e o aluno. 

8.3 Os professores-orientadores fomecerao a Secretaria do Departamento, para fins de publica<;ao 
em Edital, a sala e o horario definidos para o atendimento de seus alunos nas atividades de 
orienta<;ao. 

8.4 Os professores-orientadores devem exigir a seus alunos a observancia das normas tecnica5 
editadas pela UFPR. 

8.5 Os casos omissos ou fortuitos serao resolvidos pelo Chefe de Departamento, cabendo ao 
interessado recurso da decisao, no prazo de 3 (tres) dias uteis, a Plenaria Departamental. 
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Fixa o Curricula Plena do Curso de Ciencias 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. 

Economic ~uero .... }. .......... J 
- _ __..-.-

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 6rgao 
normativo, consultivo e deliberativo da Administrac;:ao Superior, no 
usa de suas atribuic;:oes conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da 
Universidade Federal do Parana, 

RESOLVE: 

0 Curricula Plena do Curso de Ciencias Economicas, do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, 
e constituldo das seguintes disciplinas, praticas educativas e praticas profissionais: 

lntroduc;:ao as Ciencias Sociais 
lntroduc;:ao a Economia 
lnstituic;:oes de Direito Publico 
Estatfstica II 

I. CONTEUDOS DE FORMACAO GERAL 

Contabilidade e Analise de Balanc;:os 
Calculo com Algebra Linear 
Analise de lnvestimentos 

II. CONTEUDOS DE FORMACAO PROFISSIONAL 

Contabilidade Social 
Desenvolvimento Economico I 
Desenvolvimento Economico II 
Economia Brasileira Contemporanea I 
Economia Brasileira Contemporanea II 
Economia e Planejamento do Setor Publico 
Economia lnternacional 
Economia Monetaria e Financeira 
Economia Regional e Urbana 
Elaborac;:ao e Analise de Projetos 
Estatfstica Economica e lntroduc;:ao a Econometria 
Formac;:ao Economica do Brasil 
Hist6ria do Pensamento Economico 
Hist6ria Economica Geral 
Monografia I 
Monografia II 
Tecnicas de Pesquisa em Economia 
Teoria Macroeconomica 
Teoria Microeconomica 
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MINISTERIO DA EDUCA<;AO E DO DESPORTO- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 
Continua<;ao da Resolu<;ao no fls. 02 

Ill. CONTEUDOS DE FORMAc;Ao COMPLEMENTAR OBRIGATORIA 

Economia Politica I 
Econometria 
Analise Econ6mica e Financeira 
Economia Industrial 

IV. CONTEUDOS DE FORMAc;Ao COMPLEMENTAR OPTATIVA/ELETIVA 
(Minima de 240 horas dentre) 

Analise Conjuntural 
Analise de Custos lndustriais 
Analise e Pesquisa de Mercado 
Avalia<;ao de lmpacto de Projeto 
Avalia<;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 
Economia Agricola 
Economia da America Latina 
Economia da Energia 
Economia de Empresas 
Economia do Trabalho 
Economia e Demografia 
Economia e Estrategia Empresarial 
Economia e Etica 
Economia e Tecnologia 
Economia Matematica 
Economia Politica II 
Finan<;as lnternacionais 
Finan<;as Publicas 
Forma<;ao Econ6mica do Parana 
Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia 
Mercado de Capita is: Analise de I nvestimentos 
Metodologia de Analise Econ6mica 
Planejamento Regional e Urbano 
Politica e Rela<;oes lnternacionais 
Programa<;ao do Setor Publico 
Seminario de Economia lnternacional 
Sistemas Econ6micos Comparados 
Teoria Macroecon6mica II 
Teoria Neoclassica 
T6picos Especiais em Econometria 
T6picos Especiais em Economia I 
T6picos Especiais em Economia II 
T6picos Especiais em Economia Ill 

Extensao, Monitoria, Pesquisa 

V. ATIVIDADES FORMATIVAS 
(150 horas) 

Seminarios, jornadas, congressos, eventos, simp6sios, cursos e atividades culturais 
Estagios Nao Obrigat6rios 
Participa<;ao no Programa Especial de Treinamento (PET} 
Programas e Projetos lnstitucionais 
Disciplinas Eletivas 

PROGRAD 
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Art.2a - A integraliza<;:ao do curricula do curso de Ci€mcias Econ6micas nao pode ocorrer em menos de 04 
(quatro) anos ou mais de 06 (seis) anos no curso diurno, e em menos de 05 (cinco) anos ou mais de 08 (oito) 
anos no curso noturno com as seguintes cargas horarias: 

Disciplinas Te6rica Pratica Estagio Total 
Conteudos de Forma<;:ao Geral 540 00 00 540 
Conteudos de Forma<;:ao Profissional 1755 00 00 1755 
Conteudos de Forma<;:ao Complementar 330 00 00 330 
Obrigat6ria 
Conteudos de Forma<;:ao Complementar 00 00 00 240 
Optativa 

Atividades Formativas 00 00 00 150 
Total Geral 3015 

Paragrafo unico- Para efeitos de matricula, a carga horaria semanal podera oscilar entre o minima de 16 
(dezesseis) eo maximo de 32 (trinta e duas) horas. 

Art. 3° - Para integralizar o curricula o aluno devera cumprir uma carga horaria minima de 150 horas em 
Atividades Formativas de acordo com o que estabelece a Resolu<;:ao 70/04-CEPE e 
Regulamenta<;:ao do curso. 

Art. 4° - Acompanham a presente Resolu<;:ao a Periodiza<;:ao Recomendada (Anexo I) e o Plano de Adapta<;:ao 
Curricular (Anexo II). 

Art. 5° - Esta resolu<;:ao entrara em vigor no ano letivo de 2006, aplicando-se aos alunos que ingressarem no 
Curso de Ci€mcias Econ6micas a partir deste ano e aos que a ela quiserem se adaptar. 

§ 1° 0 Curricula estabelecido pel a Resolu<;:ao 95/94-CEPE , continuara em vigor, em carater 
transit6rio, para os alunos ingressos no curso ate 2095. 

§ 2° Os alunos que forem alcan<;:ados pelo novo curricula terao seus creditos adaptados pelo<..· 
c'olegiado do Curso. . - . '·· 

Sala de Sessoes, 
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1° Ano 

ANEXO I 
PERIODIZA<;AO RECOMENDADA 

CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO 

C6DIGO DISCI PUNA C.H. SEMANAL 
CHT AT AP EST 

SE500 lntrodu<;ao a Economia 120 04 00 00 

CM426 Calculo com Algebra Linear 120 04 00 00 

SE301 Hist6ria Economica Geral (1 ° sem) 75 05 00 00 

08201 lnstitui<;6es de Direito Publico (1 ° sem) 60 04 00 00 

HC311 lntrodu<;ao as Ci€mcias Sociais 60 04 00 00 

CE003 Estatlstica II (2° sem) 60 04 00 00 

SE302 Forma<;ao Econ6mica do Brasil (2° sem) 75 05 00 00 

SC204 Contabilidade e Analise de Balan<;os (2° sem) 60 04 00 00 
Total 630 

2° Ano 
SE501 Teoria Microeconomica 120 04 00 00 

SE502 Economia Politica I 120 04 00 00 

SE305 Estatistica Economica e lntrodu<;ao a 75 05 00 00 
Econometria (1 ° sem) 

SE306 Economia Brasileira ContemporC:'mea I (1° sem) 75 05 00 00 

SE307 Analise de lnvestimentos (1 ° sem) 60 04 00 00 

SE308 Econometria (2° sem) 60 04 00 00 
SE309 Analise Economica e Financeira (2° sem) 75 05 00 00 

SE310 Contabilidade Social (2° sem) 75 05 00 00 
Total 660 

3° Ano 
SE503 Teoria Macroeconomica 120 04 00 00 
SE504 Economia lnternacional 120 04 00 00 

SE505 Hist6ria do Pensamento Economico 120 04 00 00 

SE314 Economia Regional e Urbana (1° sem) 75 05 00 00 

SE315 Economia Brasileira Contemporanea II (1° sem) 75 05 00 00 

SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia (2° sem) 75 05 00 00 

SE317 Economia Industrial (2° sem) 75 05 00 00 
Total 660 

4°Ano 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 04 00 00 

SE507 Elabora<;ao e Analise de Projetos 120 04 00 00 

SE320 Desenvolvimento Economico I (1 ° sem) 75 05 00 00 

SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico (1 o 60 04 00 00 
sem) 

SE322 Desenvolvimento Economico II (2° sem) 60 04 00 00 

SE323 Monografia I (1° sem) 120 08 00 00 

SE324 Monografia II (2° sem) 120 08 00 00 
Total 675 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa Ill 
Optativa IV 

)" ··'·· ' ... : 

fls. ?.4. . J 0 

J .. 
,, 

l:.-:·;Jt"' 

TOT CRE P-REQ 
D 

04 04 
04 04 
05 05 
04 04 
04 04 
04 04 
05 05 
04 04 

21/21 

04 04 SE500 
04 04 
05 05 CE003 

05 05 SE302 
04 04 sc 
04 04 SE305 
05 05 SE307 
05 05 SE500 

22/22 

04 04 SE310 
04 04 SE501 
04 04 SE301 

05 05 SE310 

05 05 SE306 
05 05 SE305 
05 05 SE501 

22/22 

04 04 SE503 
04 04 SE309 

05 05 SE503 

04 04 SE503 

04 04 SE320 
08 08 SE316 
08 08 SE323 

25/20 
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ANEXO I Rubr .................. 
PERIODIZA<;AO RECOMENDADA 

CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO 

1° Ano 
C6DIGO DISCI PUNA C.H. SEMANAL 

CHT AT AP EST TOT CRE P-REQ 
D 

SE500 lntroduc;:ao a Economia 120 04 00 00 04 04 
CM426 Calculo com Algebra Linear 120 04 00 00 04 04 
SE301 Hist6ria Econ6mica Geral (1 o sem) 75 05 00 00 05 05 
08201 lnstitui<;:oes de Direito Publico (1° sem) 60 04 00 00 04 04 
HC311 lntrodu<;:ao as Ciencias Sociais (1° sem) 60 04 00 00 04 04 
CE003 Estatistica II (2° sem) 60 04 00 00 04 04 
SE302 Forma<;:ao Econ6mica do Brasil (2° sem) 75 05 00 00 05 05 
SC204 Contabilidade e Analise de Balan<;:os (2° sem) 60 04 00 00 04 04 

Total 630 21/21 

2° Ano 
SE501 Teoria Microecon6mica 120 04 00 00 04 04 SE500 
SE502 Economia Polftica I 120 04 00 00 04 04 
SE305 Estatistica Econ6mica e lntrodu<;:ao a 75 05 00 00 05 05 CE003 

Econometria (1 ° sem) 
SE306 Economia Brasileira Contemporanea I (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE302 
SE307 Analise de lnvestimentos (1° sem) 60 04 00 00 04 04 sc 
SE308 Econometria (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE305 
SE309 Analise Econ6mica e Financeira (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE307 
SE310 Contabilidade Social (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE500 

Total 660 22/22 

3° Ano 
SE503 Teoria Macroecon6mica 120 04 00 00 04 04 SE310 
SE504 Economia lnternacional 120 04 00 00 04 04 SE501 
SE505 Hist6ria do Pensamento Econ6mico 120 04 00 00 04 04 SE301 

SE314 Economia Regional e Urbana (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE310 

SE315 Economia Brasileira Contemporanea II (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE306 
SE317 Economia Industrial (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE501 

Total 585 22/17 

4°Ano 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 04 00 00 04 04 SE503 
SE507 Elabora<;:ao e Analise de Projetos 120 04 00 00 04 04 SE309 

SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE305 
SE320 Desenvolvimento Econ6mico I (1 ° sem) 75 05 00 00 05 05 SE503 

SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico (1 ° 60 04 00 00 04 04 SE503 

sem) 
SE322 Desenvolvimento Econ6mico II (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE320 
SE323 Monografia I (1 ° sem) 120 08 00 00 08 08 SE316 

Total 630 25/17 

5° Ano 
SE324 Monografia II 120 08 00 00 08 08 SE323 

Total 120 08 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa III 
Optativa IV 
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0 aluno devera cursar 240 horas de disciplinas optativas/eletivas escolhidas dentre o rol: 

SE325 Analise Conjuntural 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE326 Analise de Custos lndustriais 60 04 00 00 04 04 SE501 
SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 60 04 00 00 04 04 SE501 
SE328 Avaliac;ao de lmpacto de Projeto 60 04 00 00 04 04 CE003 
SE329 Avaliac;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 60 04 00 00 04 04 
SE330 Economia Agricola 60 04 00 00 04 04 SE500 

SE331 Economia da Energia 60 04 00 00 04 04 SE500 

SE332 Economia da America Latina 60 04 00 00 04 04 
SE333 Economia de Empresas 60 04 00 00 04 04 SE501 

SE334 Economia do Trabalho 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE335 Economia e Demografia 60 04 00 00 04 04 SE308 

SE336 Economia e Estrategia Empresarial 60 04 00 00 04 04 
SE337 Economia e Etica 60 04 00 00 04 04 
SE338 Economia e Tecnologia 60 04 00 00 04 04 SE317 

SE339 Economia Matematica 60 04 00 00 04 04 CM 
SE340 Economia Politica II 60 04 00 00 04 04 SE502 

SE341 Financ;as I nternacionais 60 04 00 00 04 04 
SE342 Financ;as Publicas 60 04 00 00 04 04 
SE343 Formac;ao Econ6mica do Parana 60 04 00 00 04 04 SE302 

SE344 Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e 60 04 00 00 04 04 SE500 

Economia 
SE345 Mercado de Capitais: Analise de lnvestimentos 60 04 00 00 04 04 SE506 

SE346 Metodologia de Analise Econ6mica 60 04 00 00 04 04 
SE347 Planejamento Regional e Urbano 60 04 00 00 04 04 SE314 

SE348 Politica e Relac;oes lnternacionais 60 04 00 00 04 04 SE312 

SE349 Programac;ao do Setor Publico 60 04 00 00 04 04 
SE350 Seminario de Economia lnternacional 60 04 00 00 04 04 SE312 

SE351 Sistemas Econ6micos Comparados 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE352 Teoria Macroecon6mica II 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE353 Teoria Neoclassica 60 04 00 00 04 04 
SE354 T6picos Especiais em Econometria 60 04 00 00 04 04 SE308 

SE355 T6picos Especiais em Economia I 60 04 00 00 04 04 
SE356 T6picos Especiais em Economia II 60 04 00 00 04 04 
SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 60 04 00 00 04 04 

0 aluno devera realizar pelo menos duas das Atividades Formativas abaixo relacionadas, no minima 
150 horas: 

ATIVIDADES FORMATIVAS Carga horaria 
maxima 

Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela Comissao de Atividades Formativas 100 horas 
Seminarios, jornadas, congressos, eventos, simp6sios, cursos e atividades culturais, com 80 horas 
freqOencia, relacionadas ao Curso de Ciencias Econ6micas. 
Estagios nao-obrigat6rios realizados atraves de entidades conveniadas com a UFPR e de 120 horas 
acordo com as suas normas especificas. 
Participac;ao no Programa Especial de Treinamento (PET) pelo periodo minima de urn ano 100 horas 
Programas e Projetos lnstitucionais aprovados pela Comissao de Atividades Formativas 60 horas 
Disciplinas Eletivas ofertadas pelo curso de economia e/ou por outros cursos da UFPR 120 horas 
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ANEXO II 
PLANO DE ADPATA<;AO CURRICULAR 

cod. Res. 95/94-CEPE C.H. cod. Res. /2006-CEPE C.H. 
SE460 lntroducao a Economia B 180 SE500 lntroducao a Economia 120 
CM426 Calculo com Algebra Linear 120 CM426 Calculo com Algebra Linear 120 
SE017 Historia Econ6mica Geral 60 SE301 Hist6ria Econ6mica Geral 75 
OB201 lnstituicoes de Oireito Publico 60 OB201 lnstituicoes de Oireito Publico 60 
HC487 lntroducao as Ci€mcias Sociais 60 HC311 lntroducao as Ciencias Sociais 60 
CE003 Estatfstica II 60 CE003 Estatfstica II 60 
SE210 Formacao Econ6mica do Brasil 60 SE302 Formacao Econ6mica do Brasil 75 
SC003 Contabilidade Geral I 60 SC204 Contabilidade e Analise de Balancos 60 
SE421 Teoria Microecon6mica 120 SE501 Teoria Microecon6mica 120 
SE436 Economia Politica I 120 SE502 Economia Politica I 120 
SE054 Estatistica Economica e lntroducao a 60 SE305 Estatistica Economica e lntroducao a 75 

Econometria I Econometria I 
SE204 Economia Brasileira Contemporanea 60 SE306 Economia Brasileira Contemporanea I 75 
SE214 Analise Econ6mica e Financeira 60 SE307 Analise de lnvestimentos + 60 

SE309 Analise Econ6mica e Financeira 75 
SE025 Econometria I 60 SE308 Econometria 60 
SE209 Contabilidade Social 60 SE310 Contabilidade Social 75 
SE422 Teoria Macroecon6mica 120 SE503 T eoria Macroecon6mica 120 
SE423 Economia lnternacional 90 SE504 Economia lnternacional 120 
SE461 Hist6ria do Pensamento Econ6mico B 120 SE505 Hist6ria do Pensamento Econ6mico 120 
SE205 Economia Regional e Urbana 60 SE314 Economia Regional e Urbana 75 

Sem equivalencia SE315 Economia Brasileira e Contemporanea II 75 
SE051 Tecnicas de Pesquisa em Economia I 60 SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 75 
SE223 Economia Industrial 60 SE317 Economia Industrial 75 
SE202 Economia Monetaria + 60 SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 
SE203 Mercado Financeiro e Politica Monetaria 60 
SE462 Elaboracao e Analise de Projetos B 120 SE507 Elaboracao e Analise de Projetos 120 
SE463 Oesenvolvimento S6cio-Econ6mico B 120 SE320 Oesenvolvimento Econ6mico I + 75 

SE322 Oesenvolvimento Econ6mico II 60 
SE206 Politica e Planejamento Econ6mico 60 SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico 60 
SE432 Monografia 240 SE323 Monografia I + 120 

SE324 Monografia II 120 
SE218 Analise Conjuntural 60 SE325 Analise Conjuntural 60 

Sem equivalencia SE326 Analise de Custos lndustriais 60 
SE216 Analise e Pesquisa de Mercado 60 SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 60 
SE057 Avaliac,;ao de lmpacto de Projeto 60 SE328 Avaliac,;ao de lmpacto de Projeto 60 
SE064 Avaliac,;ao Oesenvolvimento Regional do 60 SE329 Avaliacao do Oesenvolvimento Regional 60 

Parana do Parana 
SE219 Economia Awicola 60 SE330 Economia Agricola 60 
SE063 Economia da Energia 60 SE331 Economia da Energia 60 
SE061 Economia da America Latina 60 SE332 Economia da America Latina 60 
SE053 Economia de Empresas I 60 SE333 Economia de Empresas 60 
SE222 Economia do Trabalho 60 SE334 Economia do Trabalho 60 
SE213 Economia e Oemografia 60 SE335 Economia e Oemografia 60 
SE060 Economia e Estrateqia Empresarial 60 SE336 Economia e Estrateqia Empresarial 60 
SE050 Economia e Etica I 60 SE337 Economia e Etica I 60 
SE220 Economia e Tecnologia 60 SE338 Economia e Tecnologia 60 

Sem equivalencia SE339 Economia Matematica 60 
SE437 Economia Politica II 120 SE340 Economia Politica II 60 

Sem equivalencia SE341 Financas lntemacionais 60 
SE464 Economia do Setor Publico B 120 SE342 Financas Publicas 60 
SE217 Formacao Econ6mica do Parana 60 SE343 Formacao Econ6mica do Parana 60 
SE065 lntroduc,;8o ao Estudo do Oesenvolvimento 60 SE344 Oesenvolvimento Sustentavel: Ecologia, 60 

Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia Energia e Economia 



.. 
MINISTERIO DE EDUCA<;:AO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

PROGRAD 
UFPR 

CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO 
fls. Q( Fls ....... £.y ....... Continuagao Resolugao n° 

IR11nr ~ ......... 
C6d. Res. 95/94-CEPE C.H. C6d. Res. /2006-CEPE r iT 

SE059 Mercado de Capita is- Analise de lnvestimento 60 SE345 Mercado de Capita is- Analise de lnvestimento 60 
SE221 Metodologia de Analise Econ6mica 60 SE346 Metodologia de Analise Econ6mica 60 
SE211 Plailejamento Regional e Urbano 60 SE347 Planejamento Regional e Urbano 60 

Sem equivalencia SE348 Politica e Rela<;6es lnternacionais 60 
SE212 Programat,:ao do Setor Publico 60 SE349 Programat,:ao do Setor Publico 60 

Sem equivalencia SE350 Seminario de Economia lnternacional 60 
Sem equivalencia SE351 Sistemas Econ6micos Cornparados 60 

SE058 Teoria Macroecon6mica II 60 SE352 Teoria Macroecon6mica II 60 
SE062 T6picos em Ecqnomia 60 SE354 T6picos ern Econometria 60 

Sem equivalencia SE355 T 6picos Especiais em Economia I , 60 
Sem equivalencia SE356 T 6picos Especiais em Economia II 60 
Sem equivalencia SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 60 



Art. 1°-

CODIGO 

SE055 

SE011 
SE012 
SE017 
SE025 
SE031 
SE035 
SE036 
SE044 
SE045 
SE046 
SE047 
SE048 
SE049 
SE050 
SE051 
SE052 
SE053 
SE054 
SE056 
SE057 
SE058 
SE059 
SE060 
SE061 
SE062 
SE063 

~ ........ -----...v:--,..,.~ 

RESOLUCAO N° I CEPE ~~R~Fr:~:~ 
Estabelece o elenco de disciplinas do Departamj")pto de \{1 ·. 
Economia, do Setor de Ci€mcias Sociais Aplicaei&W.~_:."tlaL···"·· . 
Universidade Federal do Parana. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 
6rgao normativo, consultivo e deliberativo da administra<;:ao 
superior, no usa de suas atribui<;:oes conferidas pelo Artigo 21 
do Estatuto da Universidade Federal do Parana, 

RESOLVE: 

E o seguinte o elenco de disciplinas do Departamento de Economia, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas: 

DISCI PUNA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

Disciplinas de 02 Semanas 
Economia M1 06 00 00 06 

Disciplinas Semestrais 
Economia Brasileira I 04 00 00 04 04 

Economia Brasileira II 04 00 00 04 04 

Hist6ria Econ6mica Geral 04 00 00 04 04 

Econometria I 04 00 00 04 04 

Economia da America Latina 04 00 00 04 04 

lntrodu<;:ao a Economia I 04 00 00 04 04 

lntrodu<;:ao a Economia II 04 00 00 04 04 

Economia I 04 00 00 04 04 

Economia II 04 00 00 04 04 

Fundamentos de Economia I 04 00 00 04 04 

Fundamentos de Economia II 04 00 00 04 04 

Economia Brasileira Contemporanea A 04 00 00 04 04 

lntrodu<;:ao a Economia 04 00 00 04 04 

Economia e Etica I 04 00 00 04 04 

Tecnicas de Pesquisa em Economia I 04 00 00 04 04 

Teo ria Neoclassica I 04 00 00 04 04 

Economia de Empresas I 04 00 00 04 04 

Estatistica Econ6mica e lntrodu<;:ao a Econometria I 04 00 00 04 04 

Hist6ria do Pensamento Econ6mico 04 00 00 04 04 

Avalia<;:ao de lmpacto de Projeto 04 00 00 04 04 

Teoria Macroecon6mica II 04 00 00 04 04 

Mercado de Capital: Analise de lnvestimento 04 00 00 04 04 

Economia e Estrategia Empresarial 04 00 00 04 04 

Economia da America Latina 04 00 00 04 04 

T6picos em Econometria 04 00 00 04 04 

Economia da Energia 04 00 00 04 04 
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SE064 
SE065 

SE201 
SE202 
SE203 
SE204 
SE205 
SE206 
SE207 
SE208 
SE209 
SE210 
SE211 
SE212 
SE213 
SE214 
SE215 
SE216 
SE217 
SE218 
SE219 
SE220 
SE221 
SE222 
SE223 
SE224 
SE225 
SE226 
SE301 
SE302 
SE305 
SE306 
SE307 
SE308 
SE309 
SE310 
SE314 
SE315 
SE316 
SE317 
SE320 
SE321 
SE322 
SE323 
SE325 
SE326 
SE327 
SE328 
SE329 
SE330 
SE331 
SE332 
SE333 
SE334 
SE335 

Avaliagao do Desenvolvimento Regional do Parana 
lntrodugao aoEstudo do Desenvolvimento Sustentavel: 
Ecologia, Energia e Economia 
Contas Nacionais do Brasil 
Economia Monetaria 
Mercado Financeiro e Politica Monetaria 
Economia Brasileira ContemporEmea 
Economia Regional e Urbana 
Politica e Planejamento Econ6mico 
Economia do Setor Publico 
Politica Tributaria 
Contabilidade Social 
Formagao Econ6mica do Brasil 
Planejamento Regional e Urbano 
Programagao do Setor Publico 
Economia e Demografia 
Analise Econ6mica e Financeira 
Desenvolvimento de Projetos 
Analise e Pesquisa de Mercado 
Formagao Econ6mica do Parana 
Analise Conjuntural 
Economia Agrfcola 
Economia e Tecnologia 
Metodologia da Analise Econ6mica 
Economia do Trabalho 
Economia Industrial 
Economia e Abastecimento 
Tecnicas Econometricas I 
Tecnicas Econometricas II 
Hist6ria Econ6mica Geral 
Formagao Econ6mica do Brasil 
Estatfstica Econ6mica e lntrodugao a Econometria 
Economia Brasileira ContemporEmea I 
Analise de lnvestimentos 
Econometria 
Analise Econ6mica e Financeira 
Contabilidade Social 
Economia Regional e Urbana 
Economia Brasileira Contemporanea II 
Tecnicas de Pesquisa em Economia 
Economia Industrial 
Desenvolvimento Econ6mica I 
Economia e Planejamento do Setor Publico 
Monografia I 
Monografia II 
Analise Conjuntural 
Analise de Custos lndustriais 
Analise e Pesquisa de Mercado 
Avaliagao de lmpacto de Projeto 
Avalia<;;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 
Economia Agricola 
Economia da Energia 
Economia da America Latina 
Economia de Empresas 
Economia do Trabalho 
Economia e Demografia 

04 00 

04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
05 00 
05 00 
05 00 
05 00 
04 00 
04 00 
05 00 
05 00 
05 00 
05 00 
05 00 
05 00 
05 00 
04 00 
08 00 
08 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 
04 00 

00 04 

00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 05 
00 05 
00 05 
00 05 
00 04 
00 04 
00 05 
00 05 
00 05 
00 05 
00 05 
00 05 
00 05 
00 04 
00 08 
00 08 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 
00 04 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
04 
08 
08 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
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SE336 Economia e Estrategia Empresarial 04 00 00 04 
SE337 Economia e Etica 04 00 00 04 04 
SE338 Economia e Tecnologia 04 00 00 04 04 
SE339 Economia Matematica 04 00 00 04 04 
SE340 Economia Polftica II 04 00 00 04 04 
SE341 Finan9as lnternacionais 04 00 00 04 04 
SE342 Finan9as Publicas 04 00 00 04 04 
SE343 Formac;ao Econ6mica do Parana 04 00 00 04 04 
SE344 Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia 04 00 00 04 04 
SE345 Mercado de Capitais- Analise de lnvestimentos 04 00 00 04 04 
SE347 Planejamento Regional e Urbano 04 00 00 04 04 
SE348 Polftica e Relar;oes lnternacionais 04 00 00 04 04 
SE349 Programa9ao do Setor Publico 04 00 00 04 04 
SE350 Seminario de Economia lnternacional 04 00 00 04 04 
SE351 Sistemas Econ6micos Comparados 04 00 00 04 04 
SE352 Teoria Macroecon6mica II 04 00 00 04 04 
SE353 Teoria Neoclassica 04 00 00 04 04 
SE354 T6picos Especiais em Econometria 04 00 00 04 04 
SE355 T6picos Especiais em Economia I 04 00 00 04 04 

e SE356 T6picos Especiais em Economia II 04 00 00 04 04 
SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 04 00 00 04 04 

Disciplinas Anuais 

SE401 Econometria A 04 00 00 04 08 
SE402 lntroduc;ao a Economia A 04 00 00 04 08 
SE403 Analise Microecon6mica 04 00 00 04 08 
SE407 Moedas e Bancos 04 00 00 04 08 
SE409 Formac;ao Econ6mica do Brasil e Economia Brasileira 04 00 00 04 08 
SE418 Teoria Econ6mica 04 00 00 04 08 
SE419 lntrodw:;:ao a Economia 04 00 00 04 08 
SE421 Teoria Microecon6mica 04 00 00 04 08 
SE422 Teoria Macroecon6mica 04 00 00 04 08 
SE423 Economia lnternacional 03 00 00 03 06 
SE426 Desenvolvimento S6cio-Econ6mico 03 00 00 03 06 
SE427 Hist6ria do Pensamento Econ6mico A 02 00 00 02 04 
SE428 Hist6ria Econ6mica Geral 04 00 00 04 08 
SE431 Tecnicas de Pesquisa em Economia 02 00 00 02 04 

e SE432 Monografia 08 00 00 08 08 
SE435 Elabora9ao e Analise de Projetos 02 00 00 02 04 
SE436 Economia Polftica I 04 00 00 04 08 
SE437 Economia Polftica II 04 00 00 04 08 
SE444 Econometria 04 00 00 04 08 
SE445 Planejamento Regional e Urbano 02 00 00 02 04 
SE456 Noc;oes de Economia 02 00 00 02 04 
SE457 Analise Microecon6mica A 02 00 00 02 04 
SE458 Economia Brasileira 02 00 00 02 04 
SE459 Economia 04 00 00 04 08 
SE500 lntrodu9a0 a Economia 04 00 00 04 08 
SE501 Teoria Microecon6mica 04 00 00 04 08 
SE502 Economia Politica I 04 00 00 04 08 
SE503 Teoria Macroecon6mica 04 00 00 04 08 
SE504 Economia lnternacional 04 00 00 04 08 
SE505 Hist6ria do Pensamento Econ6mico 04 00 00 04 08 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 04 00 00 04 08 
SE507 Elabora9ao e Analise de Projetos 04 00 00 04 08 
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fls. 04. 

Art. 2° - As ementas das disciplinas sao as que constam no Ementario da PROGRAD e dos Processos 
n°34117/05-24 e 33644/05-97. 

Art. 3° - Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de aprova<;ao pelo CEPE, revogando-se as disposi<;oes 
em contrario. 

Sala das Sessoes, em 



Art. 1°-

CODIGO 

SC003 
SC019 
SC020 
SC021 
SC022 
SC202 
SC203 
SC204 

SC401 
SC402 
SC403 
SC404 
SC405 
SC406 
SC407 
SC408 
SC409 
SC410 
SC411 
SC412 
SC413 
SC414 
SC415 
SC416 
SC417 
SC418 
SC419 
SC420 

PROGRAD 

RESOLUCAO N° /CEPE Fls ~~L~L .. . 
Estabelece o elenco de disciplinas e praticas profissionais ~r ....... )!: ........ , 
Departamento de Contabilidade, do Setor de Ciemcias Soc1 1s ~· 
Aplicadas. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISC E EXTENSAO, 6rgao 
normative, consultive e deliberative da administrac;ao superior, no 
usa de suas atribuic;oes conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da 
Universidade Federal do Parana, 

RESOLVE: 

E o seguinte o elenco de disciplinas e praticas profissionais do Departamento de 
Contabilidade, do Setor de Ciemcias Sociais Aplicadas: 

I. Disciplinas Semestrais 

DISCI PUNA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

Contabilidade Geral I 04 00 00 04 04 

Estagio Supervisionado 00 00 18 18 06 

Estagio Supervisionado I 00 00 06 06 02 

Matematica Financeira Aplicada 04 00 00 04 04 

Analise das Demonstrac;oes Contabeis 04 00 00 04 04 

Contabilidade de Custos para Informatica 04 00 00 04 04 

Matematica Financeira para Informatica 04 00 00 04 04 

Contabilidade e Analise de Balanc;os 04 00 00 04 04 

II. Disciplinas Anuais 

Contabilidade A 02 00 00 02 04 

Contabilidade Basica 02 02 00 04 06 

Contabilidade Empresarial I 03 02 00 05 08 
Contabilidade Empresarialll 03 02 00 05 08 

Contabilidade de Custos A 02 02 00 04 06 

Contabilidade Publica A 03 02 00 05 08 

Analise de Balanc;os A 02 02 00 04 06 

Auditoria Contabil 02 02 00 04 06 

Contabilidade Gerencial A 02 02 00 04 06 

Matematica Financeira A 03 02 00 05 08 
Matematica Financeira C 02 00 00 02 04 

Contabilidade e Analise de Balanc;os 04 00 00 04 08 

Matematica Financeira B 04 00 00 04 08 

Matematica Financeira 02 02 00 04 06 
Contabilidade Empresarial A 02 02 00 04 06 

Contabilidade Publica 02 02 00 04 06 
Contabilidade Empresarial B 02 02 00 04 06 

Contabilidade e Analise de Custos 02 02 00 04 06 
T6picos Especificos da Contabilidade 02 02 00 04 06 
Contabilidade Gerencial 02 02 00 04 06 
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SC421 Administra9ao Financeira e Or9amento Empresarial 02 02 00 04 06 
SC422 Perfcia Contabil 01 01 00 02 03 
SC423 Etica Geral e Profissional 02 00 00 02 04 
SC424 Analise das Demonstra96es Contabeis 02 02 00 04 06 
SC425 Auditoria 02 02 00 04 06 
SC426 Controladoria 01 01 00 02 03 
SC427 Estagio Supervisionado A 00 00 09 09 06 
SC428 Finan9as Corporativas e Mercado de Capitais 02 02 00 04 06 
SC429 Analise das Demonstra96es Contabeis A 01 01 00 02 03 
SC430 Teoria da Contabilidade 02 00 00 02 04 
SC431 Auditoria 01 01 00 02 03 
SC432 Contabilidade I nternacional 02 00 00 02 04 
SC433 Estagio Supervisionado II 00 00 06 06 04 
SC434 Semi6tica Aplicada ao Sistema de lnforma9ao Contabil 04 00 00 00 04 

Art. 2° - As ementas das disciplinas sao as que constam do ementario da PROGRAD e do Processo 
n° 34117/05-24 e 33644/05-97. 

Art. 3° - Esta Resolu9ao entra em vigor na data de sua aprova9ao pelo CEPE, revogam-se as demais 
disposi96es em contrario. 

Sala das Sessoes, 



Art. 1°-

e •' CODIGO 

HC249 

CODIGO 

HC001 
HC002 
HC004 
HC006 
HC013 
HC014 
HC015 
HC017 
HC056 
HC060 
HC061 
HC062 
HC064 
HC066 
HC067 
HC068 
HC069 
HC070 
HC071 
HC072 
HC089 
HC091 
HC092 
HC093 
HC094 
HC095 
HC096 
HC097 
HC098 
HC099 
HC100 

,! , •. 

RESOLU<;AO N° 

Estabelece o elenco de disciplinas e praticas profissionais 
1
: 99 .. 

Departamento de Ciemcias Sociais do Setor de Ciemcil:fs 
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Parana. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 6rgao 
normative, consultive e deliberative da administra<;:ao superior, no 
uso de suas atribui<;:oes conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da 
Universidade Federal do Parana, 

RESOLVE: 

E o seguinte o elenco de disciplinas e praticas profissionais do Departamento de Ciemcias 
Sociais do Setor de Ciemcias Humanas, Letras e Artes: 

I. Disciplinas de 01 semana - (seriada) 

DISCI PUNA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

lntrodu<;:ao a Teoria Social 06 00 00 06 

I. Disciplinas Semestrais 

DISCI PUNA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST. TOT. 

Sociologia Geral I 03 00 00 03 03 
Sociologia Geral II 03 00 00 03 03 
Sociologia do Desenvolvimento 03 00 00 03 03 
Sociologia do Planejamento 03 00 00 03 03 
Aspectos Sociol6gicos da Realidade Brasileira 03 00 00 03 03 
Organiza<;:ao Social e Politica do Brasil 05 00 00 05 05 
Sociologia das Sociedades Agrarias 03 00 00 03 03 
Sociologia Latina-Americana 04 00 00 04 04 
Ciencias Sociais e Econ6micas I 02 00 00 02 02 
Sociologia Gerallll 04 00 00 04 04 
Sociologia Brasileira 03 00 00 03 03 
Sociologia Juridica 04 00 00 04 04 
Sociologia Urbana 03 00 00 03 03 
Sociologia Rural 03 00 00 03 03 
Teorias Sociol6gicas I 04 00 00 04 04 
Teorias Sociol6gicas II 04 00 00 04 04 
Politica I 04 00 00 04 04 
Politica II 04 00 00 04 04 
Politica Ill 04 00 00 04 04 
Politica IV 04 00 00 04 04 
Sociologia Demografica 03 00 00 03 03 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa Social 01 02 00 03 02 
Sociologia e Nutri<;:ao 03 00 00 03 03 
Sociologia dos Sistemas Alimentares 03 00 00 03 03 
Teorias Sociol6gicas IV 04 00 00 04 04 
T6picos Especiais de Sociologia 04 00 00 04 04 
Sociologia 1: lntrodu<;:ao a Sociologia 04 00 00 04 04 
Sociologia II: Teoria Sociol6gica I 04 00 00 04 04 
Sociologia Ill: Teoria Sociol6gica II 04 00 00 04 04 
Sociologia IV: Teoria Sociol6gica Contemporanea 04 00 00 04 04 
Sociologia V: Sociologia Brasileira 04 00 00 04 04 

. i 
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HC101 
HC102 
HC103 
HC104 
HC105 
HC106 
HC107 
HC108 
HC109 
HC110 
HC111 
HC112 
HC113 
HC114 
HC115 
HC116 
HC117 
HC118 
HC119 
HC120 
HC121 
HC122 
HC123 
HC124 
HC125 
HC126 
HC127 
HC128 
HC129 
HC130 
HC131 
HC132 
HC133 
HC134 
HC135 
HC136 
HC137 
HC138 
HC139 
HC140 
HC141 
HC142 
HC143 
HC144 
HC145 
HC146 
HC147 
HC148 
HC149 
HC150 
HC151 
HC152 
HC153 
HC154 
HC155 
HC156 
HC157 
HC158 
HC159 

Politica 1: Conceitos Fundamentais de Ciencia Politica 
Politica II: Teoria Politica Moderna 
Polftica Ill: Teoria do Estado I 
Politica IV: Teo ria do Estado II 
Politica V: Teoria dos Partidos e Sistemas Partidarios 
Epistemologia das Ciencias Sociais 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia 
Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciencia Politica 
Orientagao Monografica I - Sociologia 
Estagio de Pesquisa em Sociologia 
Orientagao Monografica II - Sociologia 
Educagao e Sociedade 
lndividuo e Sociedade 
Movimentos Sociais 
Sindicalismo e Movimento Operario 
Sociologia Norte-Americana 
Sociologia da Burocracia 
Sociologia da Ciencia 
Sociologia da Comunicagao 
Sociologia da Cultura 
Sociologia da Vida Cotidiana 
Sociologia das Revolugoes 
Sociologia das Organizagoes 
Sociologia Demografica 
Sociologia do Conhecimento 
Sociologia do Trabalho 
Sociologia e Ecologia 
Sociologia e Psicanalise 
Sociologia e Representagao 
Sociologia Francesa 
Sociologia Latina-Americana Contemporanea I 
Sociologia Latina-Americana Contemporanea II 
Sociologia Urbana 
Teo ria Critica da Sociedade 
Teorias da Socializagao 
Sociologia da Arte 
Sociologia da Religiao 
Sociologia do Planejamento 
Sociologia Rural 
T6picos Especiais em Sociologia I 
T6picos Especiais em Sociologia II 
T6picos Especiais em Sociologia Ill 
T6picos Especiais em Sociologia IV 
T6picos Especiais em Sociologia V 
T6picos Especiais em Sociologia VI 
T6picos Especiais em Sociologia VII 
T6picos Especiais em Sociologia VIII 
T6picos Especiais em Sociologia IX 
T6picos Especiais em Sociologia X 
Analise de Conjunturas Politicas 
Estado e Burguesia 
Estado e Direito no Capitalismo 
Estado no Capitalismo Contemporaneo 
Estado na America Latina 
Formagao do Estado Burgues 
lnstituigoes Politicas Brasileiras 
Pensamento Politico Brasileiro 
Pensamento Politico Contemporaneo 
Pensamento Politico Liberal 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
01 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
03 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
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04 
04 
04 
04 
04 
04 
02 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
04 
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04 
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04 
04 
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04 
04 
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04 
04 
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HC160 Polftica e Regiao 04 00 00 04 04 -- .(. 

HC161 Polftica Brasileira I 04 00 00 04 04 
HC162 Polftica Brasileira II 04 00 00 04 04 
HC163 Polftica Brasileira Ill 04 00 00 04 04 
HC164 Polftica Brasileira IV 04 00 00 04 04 
HC165 Polftica lnternacional 04 00 00 04 04 
HC166 Polfticas Governamentais Comparadas 04 00 00 04 04 
HC167 Regimes Politicos Contempori'meos 04 00 00 04 04 
HC168 Teoria da ldeologia 04 00 00 04 04 
HC169 Teoria da Organizac;ao Sindical 04 00 00 04 04 
HC170 Teoria das Elites 04 00 00 04 04 
HC171 Teoria Sistemica da Polftica 04 00 00 04 04 
HC172 T6picos Especiais em Ciencia Polftica I 04 00 00 04 04 
HC173 T6picos Especiais em Ciencia Polftica II 04 00 00 04 04 
HC174 T6picos Especiais em Ciencia Polftica Ill 04 00 00 04 04 
HC175 T6picos Especiais em Ciencia Polftica IV 04 00 00 04 04 
HC176 T6picos Especiais em Ciencia Polftica V 04 00 00 04 04 
HC177 T6picos Especiais em Ciencia Polftica VI 04 00 00 04 04 
HC178 T 6picos Especiais em Ciencia Polftica VII 04 00 00 04 04 
HC179 T 6piCos Especiais em Ciencia Polftica VIII 04 00 00 04 04 

e HC180 T6picos Especiais em Ciemcia Polftica IX 04 00 00 04 04 
HC181 T6picos Especiais em Ciencia Polftica X 04 00 00 04 04 
HC182 Orientac;ao Monografica I - Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 
HC183 Orientac;ao Monografica II - Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 
HC184 Estagio de Pesquisa em Ciencia Polftica 01 00 03 04 02 
HC185 Realidade S6cio-Econ6mica e Polftica Brasileira 04 00 00 04 04 
HC186 Sociologia Geral e da Comunicac;ao 04 00 00 04 04 
HC187 T6picos Especiais em Sociologia XI 04 00 00 04 04 
HC188 T6picos Especiais em Ciencia Polftica XI 04 00 00 04 04 
HC189 Metodos e Tecnicas de Pesquisa Social Aplicada 

ao Turismo I 04 00 00 04 04 
HC190 Sociologia e Sociedade Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC191 Polftica 1: lntroduc;ao a Teoria Polftica 04 00 00 04 04 
HC192 Polftica II: Fundamentos da Teoria Polftica 

Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC193 Polftica Ill: Teoria Polftica Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC194 Polftica IV: lnstituic;oes Polfticas 04 00 00 04 04 
HC195 Polftica V: Comportamento Politico 04 00 00 04 04 
HC196 Sociologia IV: Teoria Sociol6gica Contemporanea I 04 00 00 04 04 
HC197 Sociologia V: Teoria Sociol6gica Contemporanea II 04 00 00 04 04 e HC198 Estagio Supervisionado em Sociologia 01 00 03 04 02 
HC199 Estagio Supervisionado em Ciencia Polftica 01 00 03 04 02 
HC200 Orientac;ao Monografica - Sociologia 04 00 00 04 04 
HC215 lntroduc;ao as Ciencias Sociais 02 00 00 02 02 
HC233 Orientac;ao Monografica - Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 
HC234 Formac;ao do Pensamento Sociol6gico I 04 00 00 04 04 
HC235 Formac;ao do Pensamento Sociol6gico II 04 00 00 04 04 
HC236 Sociologia do Trabalho 03 00 00 03 03 
HC237 Estruturas Agrarias Brasileiras 03 00 00 03 03 
HC238 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciemcias Sociais I 02 02 00 04 03 
HC239 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciemcias Sociais II 02 02 00 04 03 
HC240 Educac;ao e Sociedade 03 00 00 03 03 
HC241 Estagio de Pesquisa em Ciencias Sociais I (Sociologia) 01 00 03 04 02 
HC242 Estagio de Pesquisa em Ciencias Sociais II (Sociologia) 01 00 03 04 02 
HC243 lntroduc;ao a Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 



MINISTERIO DE EDUCA<;AO E DO DESPORTO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
PROGRAD 

UFPR 
CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO 

Fls ..... 9 .. t ....... Continua~ao Resolu~ao n° fls. 0 
Rubr ................. 

HC244 Formac;ao do Estado Moderno 04 00 00 04 04 
HC245 Polftica Brasileira 04 00 00 04 04 
HC246 Sociologia Brasileira A 03 00 00 03 03 
HC247 Sociologia A 04 00 00 04 04 
HC248 Sociologia da Medicina e da Saude 04 00 00 04 04 
HC250 Teoria Social e Organizac;6es 04 00 00 04 04 
HC251 Sociologia da Comunicac;ao 04 00 00 04 04 
HC252 Sociologia do Trabalho 04 00 00 04 04 
HC253 Sociologia e Ecologia 04 00 00 04 04 
HC254 Sociologia e Representac;ao 04 00 00 04 04 
HC255 Sociologia da arte 04 00 00 04 04 
HC256 Sociologia da Religiao 04 00 00 04 04 
HC257 Sociologia Rural 04 00 00 04 04 
HC258 T6picos Especiais em Sociologia XI 04 00 00 04 04 
HC259 Estudo Sociol6gicos de Politicas Publicas 04 00 00 04 04 
HC260 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC261 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia Ill 04 00 00 04 04 
HC262 Midia e Violencia 04 00 00 04 04 
HC263 Oficina de Estudo e Pesquisa em Sociologia I 04 00 00 04 04 
HC264 Oficina de Estudo e Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC265 Relac;oes de Genera 04 00 00 04 04 
HC266 Seminarios de Pesquisa em Sociologia I 04 00 00 04 04 
HC267 Seminarios de Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC268 Sociologia Brasileira 04 00 00 04 04 
HC269 Sociologia da Burocracia e das Organizac;oes 04 00 00 04 04 
HC270 Sociologia da Ciencia e do Conhecimento 04 00 00 04 04 
HC271 Sociologia da Familia 04 00 00 04 04 
HC272 Sociologia da Medicina e da Saude 04 00 00 04 04 
HC273 Sociologia da Sexualidade 04 00 00 04 04 
HC274 Sociologia da Violencia 04 00 00 04 04 
HC275 Sociologia do Consumo 04 00 00 04 04 
HC276 Sociologia do Desenvolvimento 04 00 00 04 04 
HC277 Sociologia e lmaginario 04 00 00 04 04 
HC278 Sociologia e Literatura 04 00 00 04 04 
HC279 Teoria Sociol6gica Contemporanea Ill 04 00 00 04 04 
HC280 Teoria Sociol6gica Contemporanea IV 04 00 00 04 04 
HC281 T6picos Especiais e Ciencia Politica XII 04 00 00 04 04 

e HC282 T6picos Especiais e Ciencia Politica XIII 04 00 00 04 04 
HC283 T6picos Especiais e Ciencia Politica XIV 04 00 00 04 04 
HC284 T6picos Especiais e Ciencia Politica XV 04 00 00 04 04 
HC285 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVI 04 00 00 04 04 
HC286 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVII 04 00 00 04 04 
HC287 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVIII 04 00 00 04 04 
HC288 T6picos Especiais e Ciencia Politica XIX 04 00 00 04 04 
HC289 T6picos Especiais e Ciencia Politica XX 04 00 00 04 04 
HC290 T6picos Especiais e Ciencia Politica XXI 04 00 00 04 04 
HC291 Politica e Cidadania 04 00 00 04 04 
HC292 Cidade e Governabilidade 04 00 00 04 04 
HC293 Comunicac;ao Politica 04 00 00 04 04 
HC294 Cultura e Politica 04 00 00 04 04 
HC295 Estado e Classes Sociais no Capitalismo 

Contemporaneo 04 00 00 04 04 
HC296 Formac;ao do Estado Moderno 04 00 00 04 04 

·,/'-
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HC297 lnstituic;;oes Politicas e Direito Constitucional 04 00 00 04 04 

HC298 Organizac;;oes lnternacionais 04 00 00 04 04 

HC299 Politica Brasileira V 04 00 00 04 04 

HC300 Politica Paranaense I 04 00 00 04 04 

HC301 Politica Paranaense II 04 00 00 04 04 

HC302 Processo Emergentes na Politica lnternacional 04 00 00 04 04 

HC303 Relac;;oes lnternacionais 04 00 00 04 04 

HC304 Teoria Contemporanea da Democracia 04 00 00 04 04 

HC305 Sociologia e Psicanalise I 04 00 00 04 04 

HC306 Educac;;ao e Sociedade 04 00 00 04 04 

HC307 Teoria Sociol6gica Classica I 04 00 00 04 04 

HC308 Teoria Sociol6gica Classica II 04 00 00 04 04 

HC309 Teoria Sociol6gica Classica Ill 04 00 00 04 04 

HC310 Teoria e Pratica em Direitos Humanos 04 00 00 04 04 

HC311 lntrodugao as Ciencias Sociais 04 00 00 04 04 

II. DISCIPLINA ANUAIS 

HC401 Problemas S6cio-Culturais e Econ6micos 
Contemporaneos 02 00 00 02 04 

HC402 Sociologia 02 00 00 02 04 

HC441 Sociologia Urbana A 02 00 00 02 04 

HC442 Sociologia Aplicada a Engenharia 02 00 00 02 04 

HC443 Estudos Sociais e Econ6micos A 03 00 00 03 06 

HC451 Sociologia do Lazer A 02 00 00 02 04 

HC461 Sociologia Aplicada a Economia 02 00 00 02 04 

HC462 Sociologia Aplicada a Administrac;;ao 02 00 00 02 04 

HC463 Realidade S6cio-Econ6mica e Polftica Brasileira 02 00 00 02 04 

HC464 Sociologia da Comunicac;;ao 02 00 00 02 04 

HC487 lntroduc;;ao as Ciencias Sociais 02 00 00 02 04 

HC488 Ciencia Politica 02 00 00 02 04 

Art. 2°- 0 Departamento e co-ofertante, ainda, das seguintes disciplinas lntegradas do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo. 

Ill. ANUAIS 

ARQ401 Estudos Sociais e Ambientais I 02 00 00 02 04 

(Co-ofertada por HC+ T A) 
ARQ402 Estudos Sociais e Ambientais II 03 00 00 03 06 

(Co-ofertada por HC+ T A) 

Art. 3°- As ementas sao as constantes no ementario da Pr6-Reitoria de Graduac;;ao e do Processo 
n° 34117/05-24 e 33644/05-97. 

Art. 4°- Esta Resoluc;;ao entrara em vigor na data de sua aprovac;;ao pelo CEPE, revogado-se as 
demais disposic;;oes em contrario. 

Sala das Sessoes, 



A' 

/. 

MINISTERIO DA EDUCA<;AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

PR6-REITORIA DE GRADUA<;AO 

Ref. - Processo n° 34117/05-24 

Int. - Coordenacao do Curse de Ciemcias Economicas 

Ass. - Reformulacao Curricular 

e Prof! Ligia Regina Klein 
Coordenadora do Nucleo de Ensino de Graduacao: 

0 presente processo trata de Reformulacao Curricular do Curse de Ciencias Economicas. 
A Reformulacao foi aprovada: 

1) Colegiado do Curse (fls. 64, 65, 68, 69 e 70) 
2) Plenaria do Departamento de Economia (fls. 66), Departamento de Ciencias Sociais 
(fls.43), Departamento de Contabilidade (fls. 164). 
3) ad-referendum Conselho Setorial (fls. 67 e 160) 

Feitas as necessarias analises elaboramos o anteprojeto de resolucao de Reformulacao 
Curricular (fls. 77 a 84), do elenco do departamento de Economia (fls. 85 a 88), do departamento 
de Contabilidade (fls. 89 e 90) e do departamento de Ciencias Sociais (fls. 91 a 95), os quais 
submetemos a sua apreciacao para, S.M.J., encaminhamento ao CEPE. 

Curitiba, 07 de outubro de 2005 .. 

Madlain C ~:Cima 
urriculos/PROGRAD 

J)e_. Ct__~ o0J . 
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UFPR MINISTERIO DA EDUCAc;:Ao 

UNIYERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO 

Presidente _CEPE -

Distribuido ao(a) Conse!heiro(a) (\A A!"~~:.~ l . . J 
Na sessiio da J_;t ~ .&M.M.b - .i.! M, ~ lA 

Camara do CEPE de t/.' I 0 . 
. (! ___.j..Y! '- I QS: . 
Secretario(a) ( fl p j () - >Uot ~-~oL :.0. I::; , U} lL Oi_. 
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- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

UFPR Coordena~iio de Ciencias Economicas 

Av. Pref. Lothario Meissner- 632 -~·~r~,r 
Jd. Botanico - ctba./ PR CEP 80.210-170 
Fone: (041) 360-4356 Fax: (041) 360-4471 
e-mail: coordeco@ufpr.br 

Curitiba, 08 de novembro de 2005. 

Of.503/2005 - SA/ CCE 
Da: Coordena~ao do Curso de Economia 
A: PROGRAD - Pr6-Reitoria de Gradua~ao 

Prezados Senhores, 

Encaminhamos, em anexo, as atas da Reuniao do Colegiado do Curse 

de Economia realizadas em 22 de margo e 11 de agosto do corrente ana. 

Cordialmente, 

PROF. 
COORDENAOOJai..Q~::rJRSO DE CIENCIAS ECONOMICAS 



ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO 
COLEGIADO DO CURSO DE CrENCIAS 
ECONOMICAS REALIZADA EM 22 DE 
MAR<;O DE 2005, As 15:00 HORAS, GESTAO 
2004/2006. 

Aos vinte e dois dias do mes de mar~o do ano de dois mil e cinco, as quinze 
horas, na sala de reuni5es do Departamento de Economia do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas, reuniram-se sob a presidencia do Prof Dr. Paulo Mello Garcias, 
Coordenador do Curso de Ciencias Economicas, os Professores do Departamento de 
Economia Luiz Xiscatti (vice-coordenador), Armando Vaz Sampaio, Jose Wladimir 
Freitas da Fonseca, Luiz Antonio Domakoski, Divonzir Lopes Beloto, Othon J. R. de 
Souza Reis, Cassia Frederico C. Rolim, Rubens Robles Ortega Junior (Departamento de 
Matematica) e os discentes Alan Ianke dos Santos e Adnan Abdallah El Sayed. 
l.lnformes: Prof Paulo Mello fala sabre as falhas do novo sistema SIE, que trouxe 
uma serie de transtornos administrativos para a Coordena~ao. Comunica que foram 
aprovados requerimentos de co-requisito e matricula em outro turno para alunos 
jubilando e formandos em 2005. Fala sabre o excesso de demanda em rela~ao a 
disponibilidade de vagas em algumas disciplinas (60 alunos por turma) em rela~ao a 
disponibilidade de professores do Departamento. Cementa tambem da falta de vagas nas 
disciplinas de Economia Politica I e Economia Regional e Urbana. Informa aos 
presentes sobre o Seminario de Forma~ao Pedag6gica I, que esta sendo programado 
pela PRHAE, para o corrente ano.2. Analise de requerimento dos alunos: Dos 
requerimentos analisados foram indeferidos 60 e deferidos 119 "Ad-referendum" ao 
Colegiado do Curso. Colocado em vota~ao, os requerimentos deferidos, aprovado pelo 
colegiado do curso, por unanimidade. Segue rela~ao nominal dos requerimentos 
deferidos "Ad-referendum" do colegiado do curso: Abiude de Andrade Garcia, Adair de 
Oliveira, Airton de Lima, Alexandre Bizzoni, Allan Breno G. da Silva, Ana Paula Arsie, 
Andrea da C. Leny Talamini, Anderson Luiz de Oliveira, Angelo Silvio Luz Correa, 
Anne Dinaura Frigo, Bruno Chagas Medeiros, Bruno de Azevedo Delduque de Macedo, 
Camila Montserrat Alvarez Dias, Cezar Eduardo Gon~alves,Cesar Gonzales Barra, 
Claudia Eliane de Souza, Claudio Henrique Braga Farinazzo, Clodoaldo Lopes de 
Souza, Denise Queirolo Pinto (co-requisite), Diogo Novo Cesarino, Edson Fonseca 
Dutra, Elis Regina Lopes de Souza, Elodir Marcio Peretti, Emerson Leonardo S. Iaskio, 
Eridan Martins de Oliveira, Erick Fifres Clemente, Erika Vanessa Miranda, Everaldo 
Luiz Kubliski, Fabiano Camargo da Silva, Fabiano D'Amico, Fabio Harrison Azevedo 
Vieira, Felipe Victor Estephan, Fernanda de Vasconcelos Bohnen, Fernanda Fernandes 
Pacheco, Fernanda Marinho Gon~alves, Fernando Augusto Monso Pinto, Fernando 
Couto Pereira, Fernando de Souza Cardoso Paro, Fernando E. Venancio Oikawa, 
Fernando Luis de Sousa Pires, Fernando Rodrigo de Camargo, Flavia Baratta de 
Araujo, Flavio Henrique Lemos, Gabriel Navarro Gimenez, Germario Gomes Junior, 
Giovani Berger Brusco, Gunther Nobrega Ribas (SE422), Henrique Shigueo Uejima, 
Ibraima So, Iu~ara Kalita Camolezi Martos, Janile de Freitas Milistete, Jaques Paul 
Deschamps, Joao Antonio Ribeiro Glovatiski, Joao Mauricio B. Rolim (SE422), Jose 
Fernando Vargas, Jose .Roberto de Sousa, Larissa de Oliveira Schmitt, Lauro Lodo 
Prado, Leandro Nunes Pedroso, Leonardo Dambroski Buzzo, Lourival Silva Junior, 
Lucimara Ceccon, Luis Carlos Gavloski, Luis Gustavo Hakim Leal, Luis Mauricio 
Martins Borges, Luis Carlos Heller de Pauli, Luiz Gustavo Shwartz, Luiz Paulo Hirt 
Junior, Luiza Maria Thomazoni Loyola, Maciel Tardino Fatiga, Marcelle Cristine Vera 
Marques,Marcello Manzano Leite de Oliveira, Marcelo Bruel, Marco Aurelio Farias dos 



Santos, Maria Poliakova, Mariane Aparecida Florindo, Marina Franco Sordi, Maryana 
Abdala de Oliveira, Mauricio Eduardo de Oliveira, Michel Zaidan Jacob, Odesio 
Alfredo Stutz, Paula Foga~a Rolim de Souza, Patricia Ap. Bueno Pereira, Rafael 
Andrade Marinelli, Rafael Chirico Oliveira (SE436), Rafael Girardi, Rafael Pereira 
Americo, Raquel Eliamara Mendes, Raquel Vieira Nolli (SE422), Roberta Weber 
Mayer, Roberta da Fonseca Galvao (SE421 e SE210), Roberto Augusto G. Kirschner, 
Rodolfo Rosa Barroso Magno, Rodrigo Brasil C. Guimaraes, Rodrigo da Rocha 
Konofal, Rodrigo Hermont Ozon (SE423, SE422, SE025 e SE065), Rogerio Alexandre 
Marques, Ronilde Terezinha Tomaszewski, Rosemeri Aparecida dos Santos Brosin, 
Rubens de Rezende Gama Veiga, Samantha Nadolny, Sandro de Souza Ferreira 
(SE422), Shawendy da Silva Ceschin, Sheila Jorge Batista, Sidney Nalevaiko, Simone 
das Gra~as Claudio, Simone Tomasiak, Thais Virmond de Oliveira, Thiago Francisco 
Picolo (SE422), Tiago Mauricio Magalhaes, Ulisses Prette Kuznier, Umaro Djalo 
(CM426 e SE436), Valdenir Okwieka, Valter de Jesus da Silva Seco, Vanessa 
Schmidlin Schueda, Vitor Carlos de Souza Freitas, Viviane Mottin, Wagner Natal 
Olivetti Ribas Jr.,· Wiliam Castelli. Com rela9ao aos requerimentos analisados 
indeferidos "ad-referendum" do colegiado do curso os dicentes do CACE pediram vista, 
permitido pelos membros do colegiado. Dos casos com vista, 12 foram os pedidos de 
revisao ao Coordenador do Curso, o qual foi autorizado pelo colegiado do curso. 
Colocado em vota9ao, o restante dos requerimentos indeferidos, aprovado pelo 
colegiado do curso, por unanimidade. Segue rela9ao nominal dos requerimentos 
indeferidos "Ad-referendum" do colegiado do curso: Adair Jose Vieira (DB201-D), 
Adailton Becker (HC487-D), Aline Anna Picinin (matricula em outro turno), Amanda 
Rasmussen Zimovski (matricula em outro turno) , Ana Paula Santos da Rosa (co
requisite), Andre Silveira dos Santos (mudan~a de turma), Andressa Gon~alves da Cruz 
(matricula em outro turno ), Beatriz Terezinha Tokarski (co-requisite), Celia Lenartovicz 
Michaliszen (co-requisite), Dalton Toloczko Coutinho (co-requisite), Danilo Leonardo 
Parize (matricula em outro turno), Denis Augusto Valente da Silva (co-requisite e 
matricula em outro tumo ), Diego Kazenok (co-requisite e matricula em outro turno ), 
Di6genes Santos Fernandes (matricula em outro turno), Eli Cristina Antonelli (matricula 
em outro tumo ), Evelyn Marisa Pens (co-requisite), Fabiane Cristine Vol ski (matricula 
em outro tumo), Fabiano D'Amico (matricula em outro turno), Fabio Hideki Nosima 
(co-requisite e matricula em outro turno ), Flora Lee Nien Caetano Chang( co-requisite), 
Francielle Cristine Padilha (matricula em outro tumo), Gabriela de Moura Vieira 
(SE460), Gustavo Henrique Jankowski (matricula em outro tumo), Ines Lenartovicz ( 
matricula em outro tumo ), Irineu Otavio Dantas Teixeira (co-requisite), Joao Antonio 
Moraes Rehder (co-requisite), Joao Mauricio B. Rolim (co-requisite e matricula em 
outro turno), Jose Carlos Mussi Mastrelli (co-requisite e matricula em outro tumo), 
Josiane Botana Nunes (co-requisite), Josiane Massaneiro (co-requisite), Josielli 
Beduschi (matricula em outro turno), Juliano de Almeida Prado Leite Souza (matricula 
outro turno), Juliana Schotten Fernandes (co-requisite), Leandro Avanzo (co-requisite), 
Leandro David F. de Oliveira (co-requisite), Leonardo Cristaldo Hernandez de Oliveira 
(matricula em outro turno), Leonardo Marcon Weber (matricula em outro turno), 
Leonardo Ramon B. Alvarez (matricula em outro turno), Luciana dos Santos Munhao 
(matricula em outro turno), Luis Gustavo Kril (co-requisite e matricula em outro tumo), 
Marcos Antonio Mansur Franceschi (matricula em outro tumo ), Maria Helena Barros 
(co-requisite), Mauricio Santos da Silva (co-requisite), Narjara Wotekoski (co-requisite 
e matricula em outro turno), Pedro Henrique Moro Deconto (SE223-E, SE422-E e 
SE210-E), Pollyanna Pereira Dantas (matricula em outro turno), Rafael Barreto Dalcin 
(matricula em outro turno ), Rafael Taboga Lima (co-requisite), Rosemeri Aparecida dos 



Santos Brosin (co-:requisito), Rubia Aparecida Granja (co-requisito), Sandro de Souza 
Ferreira (SE210), Shelberth Braz (matricula em outro tumo) Simone Bransin de Moura 
(matricula em outro tumd), Simone Tomasiak (matricula em outro tumo), Sonia Regina 
Lirani (co-requisito), Tania Maria Mello Zella (matricula em outro tumo), Teresa 
Cristina de Almeida Lima (matricula em outro tumo), Thiago Cirino (coincidencia de 
horario ), Tiago Terplak Bee ( co-requisito ), Walter Jair Peraceta (matricula em outro 
tumo). Sobre os 12 requerimentos levados a reuniao para analise do colegiado do curso, 
nenhum foi atendido por estarem fora de prazo. Colocado em vota9ao o indeferimento 
dos requerimentos fora de prazo, aprovado pelo colegiado do curso, com dois votos 
contra e uma absten9ao. Segue rela9ao nominal dos requerimentos indeferidos pelo 
Colegiado do Curso: Alan Ianke dos Santos (co-requisito), Beatriz Franco Bahry 
(matricula em outro tumo), Diana Mendes de Souza (co-requisito), Elisa Priscila Roeher 
(SE423), Elisangela Ferrer (matricula em outro tumo), Evelyn Andrea Schelin (co
requisito e matricula em outro tumo), Gerson Ricardo Pietrobelli ((SE423 e SE210), 
Jefferson Yin (matricula em outro tumo e mudan9a de turma), Joao Antonio Moraes 
Rehder (matricula em outro tumo), Luciani Moroski dos Reis (co-requisito), Luiz 
Augusto Lopes Rasera (HC487), Rafael Chirico Oliveira (SE421). 3. Sistematica de 
acompanhamento de presen~a de Professores: 0 Coordenador Prof. Paulo Mello 
Garcias prop5e o acompanhamento de presen9a de Professores de outros Departamentos 
pela Coordena9ao, sendo que nos primeiros meses ficani sob a forma de teste. Colocado 
em vota9ao aprovado pelo Colegiado do Curso com urn voto contra. 4. Plano Politico 
Pedagogico: Prof. Paulo Mello Garcias informa sobre as duas vertentes inclusas nesta 
pauta: A diminui9ao do numero de vagas para o vestibular de 2006 e a Elaborayao do 
documento do Plano Politico Pedag6gico. As datas para encaminhamento das propostas 
sao 30/03/05 solicitar redu9ao das vagas ao Nucleo de Concursos da UFPR e 30/05/05 
para a elaborayao do documento do Plano Politico Pedag6gico e encaminhamento a 
PROGRAD e ao CEPE. 0 representante dos dicentes Adnan Abdallah El Sayed 
discorda da pauta, uma vez que o ponto de pauta era o Plano Politico Pedag6gico e nao 
constava como ponto de pauta a diminui9ao do numero de vagas para o vestibular de 
2006. 0 Prof Paulo Mello explicou da importancia da inclusao, em pauta, sobre a 
redu9ao de vagas em virtude dos prazos. Foi colocado em vota9ao a inclusao da 
redu9ao devagas para o vestibular 2005, na pauta do PPP, aprovado pelo colegiado com 
01 voto contra. F oram feitas 03 propostas para a questao de vagas para o vestibular 
2006. A primeira proposta de ofertar 50 vagas para o diurno e 90 vagas para o notumo, 
a segunda proposta 50 vagas para o diurno e 70 vagas para o noturno, e a terceira 
proposta que mantenha o numero de vagas para o diumo 110 e para o notumo 110. 
Colocado em vota9ao aprovado com cinco votos a segunda proposta de estabelecer 50 
vagas para o diumo e 70 vagas para o notumo para vestibular de 2006, proposta esta 
que sera elaborada pela comissao constituida pelos seguintes membros do Colegiado do 
Curso: Prof. Paulo Mello Garcias, Prof. Luiz Xiscatti e com a colaborayao do 
Coordenador da P6s-Gradua9ao Prof. Mauricio Serra. Para o Plano Politico Pedag6gico 
a comissao constituida que elaborara o documento sera composta pelos seguintes 
membros: Prof. Paulo Mello Garcias, Prof. Luiz Xiscatti, Prof Divonzir Lopes Beloto, 
Luiz Antonio Domakoski e os discentes Alan Ianke dos Santos e Adnan Abdallah El 
Sayed. 5. Comissao Orientadora de Estagio: Prof. Paulo Mello comunica da 
necessidade de se criar uma Comissao Orientadora de Estagios e uma Comissao 
Permanente de Acompanhamento de Atividades Formativas. Ap6s algumas explana96es 
fica decidido que cabera ao Coordenador junto com o chefe de Departamento organizar 
o grupo de trabalho. 6. Representantes Colegiado do Corso: 0 Coordenador informa 
sobre o pedido de afastamento de alguns membros do Colegiado, Prof. Bias Enrique 



Caballero Nunes (Titular), Profa. Angela Welters (Suplente), Profa. Denise Maria Maia 
(suplente). E proposto ao suplente Prof Jose Wladimir Freitas da Fonseca passar a ser 
titular, que aceita. 0 colegiado do curso aprova por unanimidade a substituivao do 
titular Prof Blas Enrique Caballero Nunes pelo suplente Prof. Jose Wladimir Freitas da 
Fonseca. 0 coordenador informa tambem que ficani mantido o numero de membros do 
colegiado. Prof Cassia Frederico C. Rolim (Titular) comunica que ira pedir afastamento 
para tratamento de saude, sugere ficar como substituto. Agradecendo a presenva de 
todos o Coordenador, Prof Paulo Mello Garcias, declarou encerrada a Reuniao do 
Colegiado que, para constar eu, Roseli C. Mackert Occhipinti, secretaria administrativa, 
lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, sera assinada por mim, pelo 
Coordenador e demais membros do Colegiado. 
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DO 
COLEGIADO DO CURSO DE CIENCIAS 
ECONOMICAS REALIZADA EM 11 DE 
AGOSTO DE 2005, As 14:30 HORAS, GESTAO 
2004/2006. 

Aos onze dias do mes de agosto do ano de dois mil e cinco, as quatorze 
horas e trinta minutos, na sala de reuni5es do Departamento de Economia do Setor 
de Ciencias Sociais Aplicadas, reuniram-se sob a presidencia do Prof Dr. Paulo 
Mello Garcias, Coordenador do Curso de Ciencias Economicas, os Professores do 
Departamento de Economia Luiz Xiscatti (vice-coordenador), Fabio Doria Scatolin, 
Armando Vaz Sampaio, Luiz Antonio Domakoski, Divonzir Lopes Beloto, Othon J. 
R. de Souza Reis, Flavio de Oliveira Gon~talves, Luiz Antonio Peralta 
(Departamento de Direito) e Benito Orlando 0. Aguilera (Departamento de 
Estatistica). Prof Paulo Mello abre a reuniao agradecendo a presen~ta de todos e 
pede desculpas pela ausencia a reuniao no dia anterior. 1. lnforme: 0 Coordenador 
Prof Paulo Mello comunica sobre a F eira de Profiss5es que aconteceni nos dias 19, 
20 e 21 de agosto, fala do significado da feira como instrumento importante para a 
divulgavao do curso para a comunidade e pede a participavao dos Professores. Os 
alunos Alexandre Siqueira Carvalho e Natalia da Costa foram convocados para 
comparecerem a reuniao a fim de receberem homenagem enviada do CORECON 
aos primeiros colocados ( diurno e noturno) no vestibular 2005. 0 Prof Othon J. R. 
de Souza Reis fez a entrega da homenagem ao 1° colocado do noturno Alexandre S. 
Carvalho, a aluna nao compareceu. Prof Paulo Mello informa sobre o parecer da 
PROGRAD referente ao processo de altera9ao de vagas para o vestibular 2006, onde 
aprova 80 vagas para o periodo diurno e 90 vagas para o periodo noturno. 2. Amilise 
de requerimentos de matricula: 0 Prof Paulo Mello relata o deferimento dos 
requerimentos de provaveis formandos 2005, coloca em vota~tao, aprovado, por 
unanimidade. Segue rela9ao nominal dos requerimentos deferidos dos alunos 
formandos: Adair de Oliveira, Airton de Lima, Beatriz Franco Bahry, Carine 
Fabiane da Silva, Diogo Novo Cesarino, Egidia de Souza Gouveia, Emerson 
Leonardo S. Iaskio, Gustavo Rossetto Soares, Flavia Baratto de Araujo, Jose 
Fernando Vargas, Juliano Tardivo Boldorini, Ligiane Nareta, Luiz Gustavo 
Schwartz, Marcelo Bruel, Maciel Tardivo Fatiga, Marcos Raymundo Loest, Maria 
Helena Barros Tortato, Marina Franco Sordi, Patricia A B. Pereira, Pedro Luiz S. 
Bosque Filho, Rogerio Alexandre Marques, Simone das Gra9as Claudina, Ulisses 
Prette Kuznier, Waldenir Okwieka. Prop5e o indeferimento de todos os 
requerimentos de alunos nao formandos que solicitaram: matricula em outro turno, 
co-requisito, quebra de pre-requisito, cancelamento de disciplina anual fora de 
prazo. Colocado em vota9ao aprovado por unanimidade pelo colegiado do Curso. 
Segue a rela9ao nominal dos requerimentos indeferidos: Abrao Toews Neto, 
Amanda Affonso Correia de Oliveira, Ana Claudia Pontes, Andre Luiz da Costa, 
Cristofan Fernando Warmling, Diego Luiz Wladyka, Diego Ricardo Alves de 
Oliveira, Elcio Amarildo Bento, Fernando H. Mendes de Lima, Fernando Rodrigo 
de Camargo, Franciani Therezio, Ibraima So, Julio Cesar Garagnani, Leandro David 
F. de Oliveira, Leonardo Cristaldo H. de Oliveira, Liliane Cavalcante de 
Albuquerque, Lucas Brunetti, Marcelo Correa Niesciur, Marcello Manzano Leite de 
Oliveira, Marcelo Vitor Cardoso Barbalho, Mariane Aparecida Florinda, Michael 
Barleto Khan, Michelle Rodrigues Cardoso, Milene Louise Gelenski, Nelson 
Rodolfo Hiler, Nicolau Wozniak Netto, Paulo Rodolfo Gardini, Rafael Barreto 



I 
~ 

Dalcin, Rafael Riva Finatti, Renata Mulho Pereira, Sandra Amaral, Shelberth Braz, 
Veridiana Aniele Machado, Vitor Carlos de Souza Freitas,Vivian Gribosi, Ximena 
Tamara Morales Farias. 3. Relato de amilise de requerimentos: 0 Prof. Othon a 
pedido do Coordenador do Curso analisou os pedidos de co-requisitos, bern como 
os pedidos de quebra de pre-requisito, indeferidos pelo relator, uma vez que foi 
ofertada uma turma especial de FEB no primeiro semestre do corrente ano. 
Colocado em vota~tao aprovado, por unanimidade pelo colegiado do curso. Segue 
rela~tao nominal dos requerentes: Adilson H. Belleti, Aneli Cristine Felipe, Angelo 
Padilha dos Santos, Carolina C. C. dos Reis, Carolina C. K. Hartmann, Cecilia 
Lorena Zen Ribeiro, Celso Jose Moraes, Christiane F. Lopes Siqueira, Cleber 
Parnoff Daniel Moro da Cunha, Danilo Leonardo Parize, Di6genes Santos 
Fernandes, Diogo Barancelli, Elisangela Ferrer, Eloisa G. Moreira de Souza, Erika 
Romao da Silva, Fabio Augusto de Proen~ta, Fernanda Fracaroli Garcia, lara P.M. 
Dal Pra, Jackson Tedesco, Luciana dos Santos Munhao, Luis Gustavo Kril, Marcel 
Jean Deschamps, Marcos Popp, Rafanely P. de Carvalho, Rodrigo Kimura, Susana 
de Souza, Umaro Djalo, Valdir Antonio da Silva, Vanessa B. Sampaio, Wellington 
L. da Silva, Wescley R. de Castro Cruz e Willian Charles Marangoni Stocco. 4. 
Analise de processos "Ad-referendum" ao colegiado do curso: Processos 
deferidos de 2° trancamento de curso para Anderson.Ribeiro do Prado e Fabiane 
Cristine Volski. Colocado em vota~tao, aprovado pelo colegiado do curso, por 
unanimidade. Processo deferido de co-requisito a Umaro Djalo. Colocado em 
vota~tao, aprovado pelo colegiado do curso, por unanimidade. 5. Relato de analise 
de requerimentos pelo Prof. Luiz Antonio Domakosky: Designado a analisar os 
pedidos de matricula em outro turno dos provaveis formandos, deferiu os 
requerimentos dos seguintes alunos Anne Dinaura Frigo, Erick Fifres Clemente, 
Leandro Nunes Pedroso, Rafael Andrade Marinelli, Rubens de Rezende Gama 
Veiga e Thais Virmond C. de Oliveira, indeferiu os pedidos de Bruno Chagas 
Medeiros e Joao Antonio Ribeiro Glovatiski. Colocado em vota~tao, aprovado pelo 
colegiado do curso, por unanimidade. Sobre o indeferimento desses dois ultimos 
casos, analisados pela coordena~tao, foi verificado que os referidos alunos tern 
condi~toes de concluir o curso em 2005, o aluno Bruno Chagas Medeiros esta 
matriculado em mais duas disciplinas eletiva do Curso de Administra~tao eo aluno 
Joao A Ribeiro Glovatiski esta aguardando o acerto por parte do Departamento de 
Economia da nota da disciplina Mercado Financeiro e Politica Monetaria cursada 
em 2001. Deferido pelo Coordenador do Curso Prof Paulo Mello, tendo em vista, 
que os alunos podem concluir o curso em 2005. 6. Normas da Comissao de 
Atividades Formativas e Estagio Supervisionado: 0 Coordenador do Curso Prof 
Paulo Mello apresenta aos membros do colegiado a Institui~tao e Normas da 
Comissao de Atividades Formativas e Estagio Supervisionados do Curso de 
Ciencias Econ6micas. A Comissao de Atividades Formativas e Estagios 
Supervisionados sera constituida por tres professores indicados pelo Departamento 
de Economia e referendada pelo Colegiado do Curso, para o periodo de dois anos. 
Os Professores Mauricio Vaz Lobo Bittencourt e Adriana Sbicca Fernandes sao OS 

membros da COE - Comissao Orientadora de Estagio, o coordenador recomenda 
mais urn membra para a comissao. Sao atribui~t5es da comissao: Analise e parecer 
dos requerimentos de valida~tao das atividades formativas, com vistas a sua inclusao 
no hist6rico escolar do aluno; Acompanhamento de estagios nao obrigat6rio, 
abrangendo a realiza~tao de convenio e contratos, bern como os respectivos 
relat6rios; Supervisao acompanhamentos e orienta~tao do planejamento de estagio e 
demais atividades formativas. Colocado em vota9ao a inclusao de mais urn membra 



para compor a Comissao Orientadora de Esbigio aprovado pelo colegiado por 
unanimidade. 0 Coordenador apresenta tambem as Normas das Atividades 
Formativas: as Atividades Formativas, constituem atividade obrigat6ria do Curso de 
Ciencias Economicas. Seu objetivo e proporcionar ao estudante a oportunidade de 
obter experiencias relacionadas a aplicac;ao dos conhecimentos de ciencias 
economicas, bern como ampliar a sua formac;ao nas diversas areas de atuac;ao 
profissional. Os estudantes do curso, para cumprirem a carga horaria das Atividades 
Formativas, deverao realizar pelo menos duas das atividades abaixo relacionadas, 
respeitando as respectivas cargas honirias maximas permitidas: 

ATIVIDADES 
1. Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela 

Comissao de Atividades Formativas. 
2. Seminaries, jornadas, congresses, eventos, 

simp6sios, curses e atividades culturais, com 
frequencia, relacionadas ao Curso de Ciencias 
Economicas. 

3. Estagios nao obrigat6rios realizados atraves de 
entidades conveniadas com a UFPR e de acordo 
com as suas normas especificas. 

4. Participac;ao no Programa de Educac;ao Tutorial 
(PET). 

5. Programas e Projetos Institucionais aprovados 
pela Comissao de Atividades Formativas. 

6. Disciplinas eletivas ofertadas pelo Curso de 
Economia e por outros Curses da UFPR. 

Carga Horaria Maxima 
100 horas 

80 horas 

120 horas 

100 horas 

60 horas 

120 horas 

Prof Luiz Domakosky sugere a inclusao no item 4. Participac;ao no Programa de 
Educac;ao Tutorial (PET) a permanencia do aluno pelo periodo minima de 1 (urn) 
ano, carga honiria maxima 100 horas. Colocado em votac;ao as Normas das 
Atividades Formativas, aprovado, por unanimidade pelo colegiado do curso. Por 
fim o Coordenador apresenta aos membros do Colegiado as Normas de Monografia 
que tambem integrara o Plano Politico Pedag6gico. Colocado em votac;ao, 
aprovado, por unanimidade pelo colegiado do curso. Prof Paulo Mello sugere que 
as normas de monografia sejam revistas futuramente e que outros trabalhos de 
conclusao de curso sejam considerados. Agradecendo a presenc;a de todos o 
Coordenador, Prof Paulo Mello Garcias, declarou encerrada a Reuniao do 
Colegiado que, para constar eu, Roseli C. Mackert Occhipinti, secretaria 
administrativa, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, sera assinada por 
mim, pelo Coordenador e demais membros do Colegiado. 



I . · .. r • 

------·---~------·-

_; '. . .S :.~! ~-: -

-~ ! . ; ~ : ; ': ; 
---;"··:-~ 

;>_;.: 

,-~ ; 

:·- ---· 
S-

--~;I -

---•·j -

::_;; 

~ !. . 

i . .::;. 

·--- . 
1 ~:;< • 

;I 

J I Co piA .. 



•• 

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS UFPR Coordenafiio de Ciencias Economicas 

. ,.~~~ e:.t_.Q..L c:t, ~(;~)& ~~~ U/ 1{..>.~1_./tl _;,.;' . . Lt .. 

. -•• "' 151 do 1?oci~:.£wrdoso Alan.o 
Sec ll'rra Geral da 

Pro·Reiloria de Graduafdoda UFPR 
· Matrfcula 10483-3 · 

Av. Pref. Lothario Meissner- 632- Terreo 
Jd. Botanico - Ctba./ PR CEP 80.210-170 
Fane: (041) 360-4356 Fax: (041) 360-4471 
e-mail: coordeco@ufpr.br 

.. ·, .. -.. '...:··:. . ·'.•' ·, 

Curitiba, 31 de margo de 2005. 

Of. 146/2005 - SA/ CCE 
Da: Coordena~ao do Curse de Economia 
A: PROGRAD - Pr6-Reitoria de Gradua~ao 

Ao Prof. Dr. VALDO JOSE CAVALLET 

Prezado Pr6-Reitor, 

Estamos encaminhando em anexo, c6pia do offcio no 145/2005, 

enviado ao Nucleo de Concursos da UFPR 

Atenciosamente, 

LLOGARCIAS 
CURSO DE CIENCIAS ECONCMICAS 
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Of. 145/2005 - SA/CCE 
Ao Nucleo de Concursos da UFPR 

Senhor Professor, 

0 Colegiado do Curso de Ciencias Economicas em reuniao ordinaria realizada em 22 

de marc;o de 2005 tinha como urn dos itens de pauta a discussao e votac;ao de uma proposta de 

alterac;ao do numero de Vagas do Curso de Ciencias Economicas a ser submetida a? Nucleo de 

Concurso da UFPR, com vistas a ser implantada a partir de 2006. A seguir sao apresentados os 

argumentos que nortearam a definic;ao desta proposta: 

1. 0 Departamento de Economia da Universidade Federal do Parana, como uma unica 

unidade atende a quatro cursos: dois cursos de graduac;ao atualmente ofertados, isto e, o 

Curso de Ciencias Economicas Diumo ( s6 pela manha - quatro anos) e o Curso de 

Ciencias Economicas Notumo (cinco anos); dois cursos regulares de p6s-graduac;ao: o 

curso de Mestrado em Desenvolvimento Economico e o Curso de Doutorado em 

Desenvolvimento Economico. Alem disso, foi aprovado pela CAPES e esta em atividade 

com a oferta de uma turma com 15 participantes, o Curso de Mestrado Profissionalizante. 0 

Curso de Mestrado em Desenvolvimento Economico iniciou em 1989, sendo membra 

integrante da ANPEC- Associac;ao Nacional de Centros de P6s- Graduac;ao em Economia 

desde 1995. 0 Curso de Doutorado em Desenvolvimento Economico esta em 

funcionamento desde 1998. 

2. No Curso de graduac;ao em Ciencias Economicas sao ofertadas 11 o vagas atraves do 

vestibular para o curso diumo e mais 110 vagas para o curso notumo, somando 220 

vagas.Constitui a maior oferta da UFPR, ja que os mais pr6ximos, Medicina e Engenharia 

Civil somente oferecem 176, seguidos de Agronomia com 132 vagas, vindo depois Ciencias 

Contabeis e Ci~ncia da Computac;ao com 110, cada urn. Alem desses existem apenas 

outros tres cursos ofertando cerca de 100 vagas e os demais 69 cursos ofertam em media 

50 vagas. Ressaltamos que dentre as universidades federais brasileiras o Curso de 

Ciencias Economicas da UFPR e o que oferece o maior numero de vagas no vestibular. 

Alem disso, Universiclades consideradas como referencia como USP, UFRJ, UFMG, 

UFRGS e UNICAMP, apresentam para o Curso de Ciencias Economicas uma relac;ao de, 

no maximo, 15(alunos) por professor. No Curso de Ciencias Economicas. da UFPR, .. 

considerando o total de professores do Departamento de Economia e o total de alunos 
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matriculados na Gradua9ao essa rela!;(ao e de 42(alunos). par professor, urn important 

indicador da sobrecarga de trabalho atualmente existente. 

3. 0 Curso de Mestrado admite anualmente 12 alunos e o Doutorado 5 alunos .. Esses dais 

Cursos foram criados com a finalidade de atender as demandas dasociedade e, tambem; 

para construir urn importante sistema de apoio para melhorar a qualidade do Curso de 

Graduac;ao. Urn dos indicadores dessa contribuic;ao esta refletida na grande transformac;ao 

da qualificac;ao dos professores do Departamento. Em 1989 esse quadro era constitufdo por 

50(cinquenta) professores que estavam atuando no Departamento (Ministrando aula} sendo 

14 como curso de Gradua!;(ao, 20 com curso de Especializac;ao 12 Mestres e 4 Doutores. 

Atualmente o quadro de docentes do Departamento e de 43 professores, sendo constitufdo 

de 23 Doutores, .15 Mestres( 5 estao participando de programa de doutorado), 4 

Especialistas e somente urn com curso de Graduac;ao. 

Outro indicador e a produc;ao de estudos e pesquisas atraves da p6s-graduac;ao, onde 

podem ser inclufdas as dissertac;oes de Mestrado (108), Teses de Doutorado(10), bern 

como a produc;ao dos ultimos 3 anos: artigos em peri6dicos(25), Livros( 2), capftulos de 

livros (14), Trabalhos em anais(21), Artigo em jomal au revista (18); Trabalhos em 

Congressos(30). Alem disso, os alunos da P6s-Graduac;ao tern participado do Programa de 

Estagio de Docencia no curso de graduac;ao. Participaram desse programa, ate o momenta, 

30 alunas·. 

Por fim, e importante ressaltar que varios formandos na P6s-Graduac;ao sao 

professores au passaram a integrar o corpo docente do Departamento de Economia. Todas 

essas contribuic;oes, por certo, sao de inegavel importancia para a elevac;ao da qualidade do 

Curso de Graduac;ao 

4. 0 Departamento de Economia conta, como ja mencionado, com urn quadro efetivo de 43 

professores, sendo que 11 encontram-se em licenc;a ou afastamento, o que disponibiliza 32 

professores em atividade efetiva para atender, tanto aos cursos de graduac;ao como os 

cursos de p6s-gradua!;(ao. Alem disso, o Departamento atende outros Departamentos 

designando professores para 11 disciplinas. 

5. Atualmente o Curso de Ciencias Economicas Diumo conta com 43 turmas de disciplinas 

ofertadas no primeiro semestre/2005, com urn total de 2656 matrfculas efetuadas. 0 Curso 

de Ciencias Economicas Notumo conta com 45 turmas de disciplinas ofertadas tambem no 

primeiro semestre/2005, com urn total de 2585 matrfculas efetuadas. Vale citar tambem que 

das 88 turmas atualmente ofertadas, 45 turmas contam com mais de 60 alunos e 19 turmas 

com mais de 70 alunos. No atual perfodo 179 alunos sao orientados para desenvolver o 

trabalho de monografia, que demanda bastante tempo, atenc;ao e grande responsabilidade 

dos professores, para que estes estudantes desenvolvam urn projeto de pesquisa. de 

qualidade, envolvendo investigac;ao e analise economica, e estejam preparados para 

defender, mediante uma banca de professores, o trabalho de conclusao do curso. 

lmportante ressaltar que a estrutura, conteudo e carga horaria (mfnimo de 240 horas) da 

Monografia e determinada no currfculo mfnimo do Curso de Ciencias · Economicas, 

estabelecido pela Resoluc;ao 11/84 do Conselho Federal de Educac;ao. 
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6. Ressalte-se que, em func;ao do grande numero de atunos que. ingressam atraves do 

vestibular, acrescidos daqueles que ingressam pelo Provar, ocorre uma demanda maior por 

disciplinas de primeiro e segundo anos. lsso ocasiona a necessidade de oferta de ate tres 

turmas para cada disciplina de 1° e 2° anos, e duas turmas para as demais disciplinas de 3°, · 

4° e 5° anos. Considerem-se tambem os acrescimos decorrentes de reprovac;oes e ajustes 

de equivah~ncia nas transferencias. 

7. Como e do conhecimento da Pr6-Reitoria de graduac;ao o Curso de Ciencias Economicas 

passou por uma serie de dificuldades operacionais, e para superar essas dificuldades a 

atual Coordenac;ao, atuando de forma integrada com o Departamento e contando com o 

apoio da Direc;:ao do Setor e da Prograd, esta realizando urn esforc;o de reorganizac;ao das 

suas atividades, e em especial, a reformulac;:ao do Plano Politico Pedag6gico. Este trabalho 

tern demandado uma grande participac;ao e dedicac;:ao de todos os componentes da 

Coordenac;ao do Curso, incluindo funcionarios, alguns professores voluntaries e ate alguns 

atunos. 

8. 0 total de alunos atualmente matriculados nos Cursos de graduac;ao em Ciencias 

Economicas, em tomo de 1350, esta muito acima de uma quantidade que possa ser 

considerada razoavel para que a equipe de professores e Juncionarios do Departamento e 

da Coordenac;ao possa desenvolver urn trabalho que perrnita garantir a qualidade do curso. 

9. Alguns Programas importantes para a formac;:ao profissional dos estudantes estao 

conduzidos com grandes dificuldades, como o PET- Programa Especial de Treinamento, 

ern que urn grupo de professores voluntaries auxilia a Professora Coordenadora para os 

objetivos sejam alcanc;ados. Outros, como os estagios, que devem ser acompanhados peia 

Comissao Orientadora de Estagio - COE e o acompanhamento de atividades formativas 

que deve ser realizado por uma Comissao Permanente, estao sendo executados de forma 

bastante precaria, devido ao acumulo de trabalho existente para os professores do 

Departamento de Economia que atuam no ~ursa. 

10. 0 Colegiado dos Cursos de Ciencias Economicas, atraves da reformulac;ao do seu Plano 

Politico Pedag6gico, pretende ajustar a disponibilidade de vagas ofertadas para· o ingresso 

atraves do vestibular. 0 principal objetivo e a adequac;:ao dos recursos humanos e materiais, 

de forma a garantir urn padrao de qualidade compatfvel com a tradic;ao da UFPR. 

11. No trabalho de reformulac;:ao do Plano Politico Pedag6gico, ora em andamento, estao sendo 

considerados diversos parametres para essa adequac;ao: o mercado de trabatho do 

Economista, a oferta de vagas petos Cursos de Ciencias Economicas das principais 

Universidades Federais do Brasil e a disponibilidades do Corpo Docente do Departamento 

de Economia para os Cursos de Graduac;:ao e P6s-Graduac;ao "Strictu-Sensu"', abrangendo 

o Mestrado e o Doutorado. 

Ap6s analises e pondera<;oes sabre essas informac;oes, os membros do Colegiado dos 

. Cursos de Ciencias Economicas propoem que a quantidade mais adequada de vagas a serem 

ofertadas no vestibular deva ser 50 vagas para 0 curso de graduac;ao diumo e 70 vagas para 0 
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curso de gradua9ao notumo. Com uma oferta total de 120 vagas, ainda estaremos entre os 

maiores. 
Esta medida se tamara de maxima importancia para que a Coordena<;ao dos cursos 

de Ciencias Economicas (s6 uma Coordena9ao atende aos dais cursos), juntamente com a 

equipe de protessores do Departamento de Economia, possa consolidar a reorganiza9ao 

curricular e administrativa dos cursos de gradua<;ao diumo e notumo de Ci€mcias Economicas, 

bern como levar avante a conclusao da elabora<;ao e implementa<;ao de seu Plano Politico 

pedag6gico, com os necessarios ajustes curriculares segundo orienta<;6es das Diretrizes 

Nacionais, inclusive com a amplia9ao da carga horaria, das atuais 2790 para 3000 horas. 
Fundamentado nessas ponderar;oes o Colegiado do Curso de Ciencias Economicas 

solicita a aprovar;ao do Nucleo de Concursos da UFPR desta Proposta de Alterar;ao do numero 

de vagas no Vestibu.lar para SO(cinqUenta) vagas para o Curso do turno DIURNO e 70 (setenta) . 

vagas para o Curso do turno NOTURNO, a partir do ana de 2006. 

o Colegiado do Curso de Graduar;ao em Ch~ncias Economicas, juntamente com 

Departamento de Economia e a Coordena<;ao da P6s-Graduar;ao, agradecem pela aten<;ao e 

encaminhamento da presente Proposta. 

a rei as 
o Curso de Ciencias Economicas 

Pro . Dr~z Antonio Lopes 
Chefe do Departamento de Economia 

/"/ 
/·· ~ / / I /' 

/L/ ~-
Ptot. Dr. auricio Aguiar Serra 
Coorden dor do Curso de P6s-Graduar;ao 

Membros do Colegiado do Curso de Economia 

limo. Sr. 

Prof. Dr. VALDO JOSE CAVALET 

Presidente do Nucteo de Concursos da UFPR 

N/Universidade 

/j;. 17 r .. ).. t ;v \ lj? l.., ~- ·~ • 
Prof. Dr. Armando 'Viz ;gampaio 
Vice hefe 
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MINISTERIO DA EDUCA<;AO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Pr6-Reitoria de Gradua~ao 
Nucleo de Ensino de Gradua~ao 

PARECER 

PROCESSO No 20060/05-31 
INTERESSADO: Colegiado. do Curso de Ciencias Econ6micas 
ASSUNTO: Alterac;:ao de vagas para vestibular com entrada em 2006 

0 Colegiado do Curso de Ciencias Econ6micas solicita a diminuic;:ao da oferta de vagas 
anuais, segundo os seguintes numeros: do total atual de 220 (das quais 110 para o 
periodo dilirno e 110 para o periodo noturno) para 120 vagas (sendo 50 para o periodo 
diurno e 70 para o periodo noturno ). 
Justificando o pedido, elencam-se argumentos entre os quais destacam-se elementos 
consistentes que apontam para o fato de que, a persistir o atual quantitativa de oferta, 
incorre-se em prejuizo para a qualidade da atividade academica. 
Entretanto, alguns dos argumentos indicam problemas que podem e devem ser sanados, 
entre os quais: o numero de reprova<;5es, que resulta em urn aumento de mais de urn 
terc;:o do total de alunos projetados para urn ano letivo no curso todo (de mais ou menos 
990, para 1350); o numero expressivo de docentes afastados ou em licenc;a (quase Y4 do 
total de docentes efetivos). 
Por outro lado, o pedido indica uma reduc;:ao consideravel de vagas ofertadas. 
Efetivamente, verifica-se que o numero total solicitado aponta para uma perda total· de 
45% vagas (55% de perda no periodo diurno e 23% no periodo noturno). 
Considerando o empenho que ja vern sendo realizado articu1adamente pelo Colegiado 
do Curso e Colegiado do Departamento para o enfrentamento desses problemas, 
entendemos possivel supor que, a prosperarem as soluc;:oes, a reduc;:ao das vagas pode 
ser de menor manta que a proposta. 
Assim, acatando o pedido do Curso de Economia, mas tambem atento ao interesse da 
sociedade, este Nucleo manifesta-se favoravelmente ao pedido de reduc;ao, propondo, 
entretanto urn redimensionamento para 80 vagas para o periodo diurno e 90 vagas para 
o periodo noturno, seguindo quantitativa demonstrado como viavel por outros cursos . 
com caracteristicas e recursos semelhantes, Encaminhe-se ao Nucleo de Concurso, para 
inclusao da alterac;ao no Edital de Selec;ao a ser submetido ao CEPE, e, posteriormente, 
a Coordenac;ao do Curso, para ciencia. 

Curitiba, 05 de abril de 2005 

tlwtl:v} 
{().m £~/OJ;/05 

~~ 
VaLda sf! CavaHet 
Pr6-Reit r de Graduac;ao 
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Curitiba, 23 de novembro de 2005. 

OF. 514/2005- SA/CCE 

Da: Coordena~ao do Curse de Ci€mcias Economicas da UFPR 
Para: Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensao - CEPE 

Conselheira Profa. Maria Lucia Masson 

Referente ao processo n° 34117/05-24 
Plano Politico Pedag6gico do Curso de Ciencias Economicas 

Senhora Conselheira, 

Estamos encaminhando, em anexo, ata da Reuniao do Colegiado 

do Curso de Ciemcias Economicas realizada em 18 de novembro do corrente 

ana, conforms solicitado par este Conselho, bern como c6pia do processo n° 

20060/05-31. 

Cordial mente, 

so de Ciencias Economicas 

UFPR 
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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA D ubr .. ~~ 
COLEGIADO DO CURSO DE CrENCIAS 
ECONOMICAS REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO 
DE 2005, As 11:00 HORAS, GESTAO 2004/2006. 

Aos dezoito dias do mes de novembro do ano de dois mil e cinco, as onze horas, 
na sala de reunioes do Departamento de Economia do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, 
reuniram-se sob a presidencia do Prof Dr. Paulo Mello Garcias, Coordenador do Curso de 
Ciencias Economicas, os Professores do Departamento de Economia Luiz Xiscatti (vice
coordenador), Armando V az Sampaio, Luiz Antonio Domakoski, Divonzir Lopes Beloto, 
Othon J. R de Souza Reis, Flavio de Oliveira Gonyalves, Gilberta Fortes Marcondes 
(Departamento de Contabilidade), Benito Orlando 0. Aguilera (Departamento de 
Estatistica), Antonio Marcos Correa Neri (Departamento de Matematica) e o discente 
Peterson Fernandes dos Santos. Prof Paulo Mello abre a reuniao agradecendo a presenya de 
todos e comunica da importancia da reuniao no sentido de ratificar o parecer da 
PROGRAD referente ao processo de alterayao de vagas para o vestibular de 2006, onde 
aprova a reduyao do nfunero de vagas atual (11 0 diurno e 110 noturno) para 80 vagas 
periodo diurno e 90 vagas periodo noturno. Colocado em votayao aprovado por 
unanimidade pelo colegiado do Curso. Solicita tambem a provayao do conjunto de 
documentos e a reformulayao curricular completa do Plano Politico Pedag6gico, conforme 
processo nfunero 34117/05-24, incluindo o novo elenco de disciplinas e atividades do 
curso, suas respectivas ementas, sendo estas ofertadas pelos Departamentos de Economia, 
Contabilidade, Ciencias Sociais, Direito Publico, Estatistica e Matematica. Colocado em 
votayao o Plano Politico Pedag6gico aprovado por unanimidade pelo colegiado do curso. 
0 Professor Luiz Antonio Lopes chefe do Departamento de Economia presente a reuniao, 
agradece ao espayo concedido e fala sobre a importancia do colegiado na orientayao 
didatica pedag6gica do curso. Solicita registrar a necessidade de discutir, durante a 
implementacao do Plano Politico Pedag6gico, os seguintes assuntos: 1°) Programacao da 
disciplina de Economia Politica; 2°)Programacao da disciplina Financas Piiblicas; 3°) 
Encargos didaticos dos professores e a oferta das disciplinas de Economia de Empresas e 
Economia Industrial no 1 o semestre de 2006 e o niimero de turmas de Hist6ria Economica 
Geral; 4°) Sugere a substituiyao da oferta da disciplina Economia da America Latina por 
Economia e Tecnologia ou outra disciplina; 5°) Aperfeicoamento da programacao do 
conteiido e das normas de monografia. 0 Coordenador Prof Paulo Mello solicita o apoio de 
todo o corpo docente, inclusive de outros departamentos e alunos na implantacao do Plano 
Politico Pedag6gico, que deveni sofrer ajustes, conforme a necessidades com relacao as 
disciplinas, ementas e bibliografias. A proposicao do Prof Paulo de encaminhar 
comunicado solicitando o apoio de todos os Departamentos, foi aprovado por unanimidade 
pelo colegiado. Prof Flavio sugere que sejam criados criterios de distribuicao de encargos 
didaticos e pedag6gicos para o curso. Colocado em votacao a sugestao do Professor Flavio 
aprovado por unanimidade pelo colegiado do curso, que devera ser comunicado ao 
Departamento de Economia. Agradecendo a presenca de todos o Coordenador, Prof Paulo 
Mello Garcias, declarou encerrada a Reuniao do Colegiado que, para constar eu, Roseli C. 
Mackert Occhipinti, secretaria administrativa, lavrei a presente ata, que lida e achada 
conforme, sera assinada por mim, pelo Coordenador e demais membros do Colegiado. 
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1-RELATORIO 

Em 7 de maio de 2003, a Camara de Educac;ao Superior aprovou por unanimidade o 
Parecer CNE/CES no I 08, que tratava da durac;ao de curses presenciais de bacharelado, 
indicando que "o CNE promovera nos pr6ximos 6(seis) meses, audiencias com a sociedade. 
ensejando a discussiio e avqliar.;iio da durar.;iio e integraliza~iio dos cursos de bacharelado ,. e 
que "aofinal desse processo. aprovara Parecer e Reso/uqiio dispondo sobre a mareria''. 

Acordo entre a Secretaria de Educac;ao Superior do Ministerio da Educac;ao e este 
Conselho, levou ao entendimento de aguardar o desdobramento do processo de consulta a 
sociedade atraves de variados mecanismos de escuta, em Iugar de submeter i hcmologac;ao 
ministeriaL 

E importante registrar as presenc;as atuantes dos Conselheiros Efrem de Aguiar 
Maranhao e Jose Carlos Almeida da Silva nas audiencias publicas e as suas competentes e 
inestimaveis colaborac;oes, ao desenvolvimento do tema, atraves da co-autoria do Parecer 
CNE/CES n° I 08/2003, bern como deste que agora relatamos_ 

Em virtude da evolu<;ao e aperfeic;oamento do tema durante este periodo, o presente 
Parecer passa a tratar da Carga Horana Minima dos Cursos de Graduac;ao, bacharelados, na 
modalidade presencia!_ 

Pelo exposto, retorno o texto a seguir: 
........ 

.. : .·: ~·· : 
'. ~··· . 

_• }.Introdu~ao _ · 

; . _ ··< , . · Em4 d~ abrii d~ 2001, a Cfunaia de Educa~ao SuPerior aprovou o Parecer CNE/CES 
n6 583, de autona do Conselheiro Efrem de Aguiar Maranhao, determinando que "a dejinir;iio 

. . dci duraqlio, carga horaria e tempo de integralizar;iio dos cursos sera objeto de 1m1 Parecer 
e/ou Resoluqlio especifica da Camara de Educar;iio Superior"_ 

Em 9 de outubro de 2002, foi apresentada a Camara de Educac;ao Superior a Indicac;ao 
CNE/CES no 7/2002, de autoria dos Conselheiros Efrem Maranhao e Edson Nunes, que versa 
sobre o tema "Durar;iio dos Cursos de Educar.;iio Superi01r propondo que fosse constituida 
Comissao para seu estudo e analise. 

A importancia de analisar criteriosamente a questao da dura9ao dos cursos superiores e 
de graduac;ao de brasileiros e candente, neste memento, nao s6 para dirimir dissonancias 
detectadas na evoluc;ao hist6rica da questao, materializada atraves de diversos pareceres 
ernitidos, ao longo do tempo, mas, principalmente, quando se observa a homologa~ao pelo 
J\'linisterio da Educa~ao do Tratado da Amizade, Coopera~ao e Consulta entre a Republica 
Federativa do Brasil e a Republica Portuguesa, Decreto 3. 927, de 19 de setembro de 2001. A 

•'- .. ' 
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~ IES no Brasil, como iamb em a do modeio~ de~ acredita¢ao e · dma~o:de cillso~ eni ph:>cesso· de.~ '' · 
~implantar;:ao em Portugal, pautado por urn~ criterio de hafrri.oriiza~ao;an ·s1#ema:educaci()l1al · .. · ... '· 
superior europeu,/que fiXa e~ anos a dur~ao dos bach~eladpk:'e .daS 'Iicericjaturas;. mas, . 
estipula que 0 ano letivo seja composto por cerca de 32 semE!Ilas, ocup::ida5 por)qtiantidade de.· . ·~ 
trabalho escolar que varia entre 25 e 32 horas semanais, oil seja, entre_800 e 1024 horas anuais ~ · ·lf:!/ · 

· de trabalho discente. .. · · · ~ .· . · · ·· · · . 
0 inciso II do art 43 da LDB estabelece que·urna das finalid~des· da edu~ar;ao superior. 

e ''formar diplomados nas dtferentes areas. de conhecimento. aptos para a inserqao eirr se.tores 
profissionais e para a paiticipar;iio no desenvolvimento da so.ciedade brasileira, :e colaborm". 
na sua forma~iio continua" (grifo nosso). Cumpre observar ademais outra finalidade, a de 
.. suscitar o desejo pemzanente de apeifeir;oamento cultura{ e projissiorial e possibilitar a 
colTespondente concretizar;iio, integrando os conhecimentos que viio sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada gerar;iio". . 

Nesse contexte, a LDB tarnbem dispoe que a educar;:ao superior abrange uma variedade 
de cursos e programas, desde seqiienciais e cursos de extensao, · passando pela gradua~ao 
tradicional e a p6s-graduar;:ao latu e stricto sensu (art 44). Ademais, deve ser "ministrada em 
instituir;oes de ensino superior. publicas ou privadas. com variados graus de abrangencia ou 
especializar;iio" (Art. 45). 

Vale reforr;ar que, pela nova LDB, "os diplomas de cursos superiores reconhecidos. 
quando registrados, teriio validade nacional cmno prova da .fi.Jrmar;iio recebida" (Art. 48). 
Fica caracterizada, do man..dato do art. 43, em seu inciso II, acima citado, preocupar;ao com 
uma formac;:ao que qualifique para a participar;ao no dinfunico e competitivo mercado de 
trabalho, onde as fronteiras profissionais estao mais diluidas, sem prejuizo da formar;:ao 
daqueles vocacionados para o ensino e a pesquisa. 

Condizente com tais preocupar;oes, e com o objetivo de- refor~ar a carga de; 
aprendizado, ampliou-se a durar;ao do ano letivo regular, independentemente do ano civil, para 
no minima "duzentos dias de trabalho academico efetivo, excluido o tempo reservado para os 
exames finais, se houver" (Art. 47). Nao obstante, foi permitida a alunos com extraordinario 
aproveitamento nos estudos, e, portanto, aptos a melhor apreensao de conteudos ensinados, a 
abreviac;:ao da durar;:ao de cursos. 

E preciso salientar importante modificar;ao incorporada ao artigo que trata da 
autonomia das universidades (Art.53). Cabe as universidades, no exercicio de sua autonomia, 
''fixar os cun1culos dos seus cursos e programas, obsen,adas as diretrizes geraispertinentes" 
(Art. 53, II). Em verdade, conforme orientar;ao do Parecer CNE/CES n° 67, de 11 de marc;:o de 

· . 2003, eliminou-se a exigencia de curriculos·minimos nacionais. 
A Uniao Europeia recomenda que as graduar;oes tenham no minimo tres anos de 

· durar;ao; comispondentes a 180 ci:editos medidos conforme o ECTS, no' qual cada credito · 
envolve 26 horas de trabalho escolar, fazendo com que urn curso de tres.anos seja composto 
por4.680 horas de trabalho discente, equivalentes a 1.560 horas anuais. Urn curso de quatro 
anos exigiria o equivalente a 240 creditos ou 6.240 horas de trabalho escolar, mantidas as 
1.560 horas anuais. 

Brasil e Portugal decidiram reconhecer, como cursos de graduar;ao, aqueles que 
tenharn a durar;ao minima de tres anos. J a no contexte de outro acordo internacional o do 
M~o-~, ao contemplar o acesso a mestrados e doutora.QQ.~,_@!~na-se a durac;:ao minima 
de quatro anos-:---- · 

2. LEGADO INSTITUCIONAL NA DURA('AO DOS CURSOS 

Em 1961, a Lei no 4.024 flxou as Diretrizes e Bases da Educar;:ao Nacional. No seu 
artigo 9°, alinea "e", foi atribuido ao Conselho Federal de Educar;ao (CFE) a compet€mcia para 
"indicar disciplinas obrigat6rias para os sistemas de ensino media (Artigo 35, § Jj e 

2 

' '':.:-.: .. ~ .. · ...... .-: -... ' --,,. 

(:X)) 



.. ~ .... 

.. --· .. 
-~:--.~~ -~--- ··- - ... ,_.-_ 

--. · .. -. 
',, 

- : estabelecer a durai;iio e)> titrriculo 
-_:·):Jiiposto no'artigo 7oi·._~:x:~<_:· •, 

'·-· 

pelo entao Conselheiro · Valnir Chagas e registrado: no ·Parecet/n~,3i- do CFE;- ·ein_ 1965: 
Argumentava que/a fixaryao da duraryao dos cursos.'superior¢s deverialevar eip consider~9ao as- ' 
caracteristicas do contexto no- qual 0 curso e oferecido '("rli]erenrjiis 'econoinicds, 'soctclis- e '
culiurais das regioes "); a qualidade de ensino e da infra-estrutura das ihstitu~96es de erisrno~ e 

- a;s- aptidoes, motivaryoes e oportunidades cios estudantes: Assiin, . Chag3$ ·· consideni:i.ra_ 
inadequada a definiryao da duraryao linica, expressa em an~s letivqs, por ignorar. "todas as_ 
condicionantes do processo educativo". A proposta de Chagas definia a dura~ao de ·urn curso 
superior como "o tempo ziti!, obrigatorio em todo o Pais,-para a ·execur;iio do curticulo como _ 
necessaria aproveitamento" e admitia variaryoes no tempo total, em anos, para conclusao do 
cmso. Oargumento completo de Valnir Chagas indicava que: . . . -

'.· 

"Com efeito, niio e um dado indiferente ou mesmo secundario o tempo. total em 
que se pode obter um diploma de medico ou de bachal·e/ em Direito: o curso que leva a 
este e mais extenso, o daquele mais intenso e compacta. Nein sign!fica a mesma coisa .. 
ern termos de resultados praticos, pro/ongar ou reduzir esse tempo em relac;iio ao 
None, ao Centro ou ao Sui do Pais, atentas as diferenr;as economicas, sociais- e 
culturais das varias regiOes que, projetando-se sobre o rrabalho educativo. 
condicionam o funcionamento das escolas e o proprio comportamento dos estudames 
individualmente considerados." 

"Dentro do meio, diferem tambbn as escolas quanto aos recursos de pessoal, 
equipamentos e instalar;oes. dos quais, em grande parte, depende a e.ficiencia do 
ensino; e, nilo raro, dentro das proprias escolas, variam as condic;oes em que se 
desenvolvem as atividades docentes e discentes: e o caso. por exemplo. dos cursos 
noturnos. Ci!ja sf;;g-,.;laridadc: as >'ui iviliuiJdu polemicos a medida que se persiste em 
consena-los identicos aos diumos. Mas as d~ferenr;as maiores silo encontradas entre 
os alunos: diferen~as de aptidiio (tomada esta palavra no sentido amplo de capacidade 
e ritmo de aprendizagem}, diferem;as de oportunidades e diferenc;as de motivar;ilo. 
Pondomesmo de /ado a Ultima ore/em, que de certo modo e fimr;iio das duas primeiras, 
a considera~ilo destas inclui-se entre os grandes problemas da educa~ilo no quadro de 
uma concepfiio democratica ~·. 

"Em rigor, a partir do que proceda de transmissilo biologica, as diferenr;as de 
aptidilo e de oportunidades praticamente se confundem, no plano social, cw influxo de 
causas anteriores ou atuais da vida do estudante. Ha, por exemplo, os mais 

_ afortunados que, gra9as a melhores condir;oes economico-jinanceiras ou de ambiente, 
· chegam a universidade com boaformar;ilo de base e, ainda no_curso superior, dispoem 
de meios que 'tmsejam i1m· alto aproveitamento; ha tambem os que; trazendo einbora 
essa formar;iio previa, baixam 0 rendimento ao distribuirem as . suas horas entre' a 

. esco/a e 0 traba/ho; ha OS que niio trazem 0 prepafo su.ficiente e, ja com a sobrecarga 
de uma recuperar;iio inevitavel, silo tambem jor9ados a dividir-se entre o estudo e a 
busca da subsistencia; e assim pordiante ". 

"De qualquer forma. do ponto de vista do ritmo em que podem cumprir 
satisfatoriamente o curriczilo, existem tres categorias fundamentais de estudantes a 
COnsiderar em quafquer pJanejamento didatico: OS rapidos, OS medios e OS /entos. . .. 
Sem generalizar excec;oes e .fazendo exatamente do a/uno medio o nosso ponto de 
referencia ... devemos criar um sisterna que absona a todos e ao mesmo tempo ... 
pennita a cada um (desenvolver) o seu proprio teor de excelencia. E niio apenas a 
cada estudante como a cada esrabelecimento, a cada comunidade e a cada regiiio do 
Pais". 

·'£ precisamente neste ponto que tem falhado, e continuam a falhar, as 
solufoes oferecidas ao problema no Brasil. Adotando o criteria da dura"r;ilo 1inica. 
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Portaria Ministerial no 159/65 do MEC que regularrientou aqUia~a(}-de cuisos 4e gradlia~ao'np _ -
Brasil, especificando o tempo uti/ (minima necessaria para execu<;:ao d.o 'qurrlculo fixado_.para o'
c_urso) eo tempo total (periodo compreendido entre a prirheira imi.trlcula.e a: ~onclilsao .dos_--

- cursos) de duracao dos cursos, fixando -em horas o limite_m~nimo.o,<~:teD:lpO me_dioe oJimite. · 
maximo para integraliza~ao de cada CurSO. Alem disso, a Portaria especificou 0 enquadramento 
da dura~ao dos cursos em anos. Seguindo a indicacao da· poss1bilidade de varia<;:o~s no tempo · 
total para coriclusao dos cursos superiores; a Portaria definiu ql!e: _ - . • _ · - -

• o "tempo total e variavel e :resultani, em cada caso. do ritmo com que seja 
feita a integralizar;fio anual do tempo 1ltil" (Art. 3°; § l 0 ); -

• "a partir do Ierma media e ate OS fimites mfnimo e maximo de 
integralizar;fio anual do tempo ~/til. a ampliac;fio do tempo total se obtera_ · 
pela diminuir;fio das horas semanais de traba/ho e a sua redur;iio, quando 
pennitida, resultara do aumento da carga horaria por semana ou dos dias 
letivos do ano letivo. ou de ambos" (Art. 4°); 

• "a diminuiqiio e o aumento do trabalho esco/ar ... sefariio: 
• "corno nonna geral do estabe/ecimento; 
• ;'como possibilidade de variar;iio entre alunos"(Art. 4°, § 2°); 
• "varios ritmos de integralizar;fio anua/ do Tempo 1itil poderfio coexistir no 

· mesmo estabelecimento" (Art. 4°, § 3°); 
• "os regimentos escolares indicarfio. por periodos letivos ou por semanas, 

as horas-aula correspondentes a cada disciplina, serie. grupo de 
disciplinas ou ciclo de estudos". 

0 calculo da duracao dos cursos, ou seja, do tempo util era dado pela multiplicacao de 
urna medida media de horas semanais de trabalho pelo nlimero de semanas correspondente ao 
enquadramento em anos da duracao de cursos. Para isso, adotavam-se os seguintes valores: ano 
Ietivo minima de 180 dias, correspondente a 30 semanas de 6 dias uteis e 5 medidas possiveis 
da media de horas semanais de trabalho, 30, 27, 24, 22,5 ou 22 horas. Assim, por exeinplo, a 
duracao do curso de Engenharia Civil, era dada pela multiplicacao de 150 semarias (5 anos x 

· 30) por uma semana media de 24 horas-aula, o que corresponde a urn tempo util de 3.600 horas 
-__ {150x24). A duracao do curso de Medicina foi estabelecida pela multiplicacao de 180 semanas 

(6_anOS X 30) por J.Ulla semana media de 30 horas-aula, resultando em, urn tempo utiJ de 5.400 

__ . '· • horas. -Ha~a na OC~i~~ cursos de gradua~ffo, ~om dura~ao de 1 ,S anos, 3 ~0~, 4 anos, S ~OS . 

. . ~··· .. e 6 anos. No entanto, os cursos com mesmo enquadramento em anos -poderiam apresentar urn 
·tempo mil variavel, de acordo com a media de horas semanais de traballio adotada, 0 curs() de 
Mlisica, por exemplo, assim como Medicina, era enquadrado em 6 anos, porem seu tempo util 
era o resultado de 180 semanas (6 anos x 30) multiplicado por 24 horas semanais de trabalho, 
totalizando 4.320 horas. 

Em sequencia a esse processo, a partir de 1962 e ate o inicio dos anos 70, foram 
fixados, atraves de Pareceres e Resolucoes do Conselho Federal de Educa<;:ao, os curriculos 
rninimos, por curso, nas modalidades de Bacharelado e de Licenciatura, com conseqiiente 
homologacao por Portarias Ministeriais. Com a Lei n° 5.540, de 28 de novembro de1968, 
foram fixadas normas de organizacao e ftmcionamento do ensino superior e sua articulacao 
com a escola media. 

Complementarmente ao art. 26 da Lei n. 0 5.540/68- "0 Conselho J<ederal de l!.aucaqfio 
fi:mra o curricula minima e a durar;iio dos cursos superiores correspondentes a profissoes 
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Conselho Federal de Edl~car;tio", previstosnaLei no 5:540e-Iio_pf~P,~<;>_De_~reto. . ':'· :.:,· -·. . 
· , - Completando .o cido de ·estrutura~ao dos cirrsos~ ·mediante a;_defini9ao d~ suadirra~o~ . 
-earga honiria e curriculos minlmos, vieram a Indica9~o no 8~ ~e 4 _-de ]liilho-'de 1968, e o P~r _ 
D

0 85/70. Pelo primeiro instruillento, coube ao CFE, atraves de ComisSao Especial designa~ 
fixar normas para reexame dos minimos de oonteudo e duiac;ao- doS cursos. superiores -de-

. ~aduac;ao: Ja o Parecer estabeleceu normas para aplica9ao dos cUrri~~os ininimqs. · 
A Lei no 5.540, em seu art.18, defmia· que "a/em dos cursos corresporidentes a 

projissoes reguladas em lei, as UJJiversidades -e os -estabeliximentos isolados poderiio' _ 
organizar outros para atender as exigencias de sua programaqiio e~peqijica e fazer face a . 
peculiaridade do mercado de trabalho regional". Ja o art. 23 da mesma Lei estabelecia- que 
"os cursos projissionais podenlo. segundO a area abrangida apresentai· modalidades 
diferentes quanto ao mlmero e a durar;ao a jim de cOl-responder as condir;oes do mercado de 
trabalho '-' e que "serao organizados cursos projissionais de cuna duraqao, destinados a 
proporcionar habilitar;oes intermediarias de grau superior" (Paragrafo 1°).' Posteriormerite, 
com a edi~ao do Decreta-Lei n° 547, de 18 de abril de 1969, foi autorizada a "organizar;iio eo 
fimcionamento de cursos profissionais superiores de curta dura¢o 11

, os quais seriam 
"destinados a proporcionar fonnaqao projissional basica de nivel superior". conforme 
necessidades e caracteristicas dos mercados de trabalho regional e nacional. 

Em meados dos anos 70, o sistema de ensino superior brasileiro come~ou a apresentar 
inovac;oes quanta a durar;:ao, havendo a introdur;:ao de cursos de curta durac;ao. 0 Parecer no 
2. 713, aprovado pelo CFE em 6 de agosto de 1976, alem de sugerir a fixar;:ao de curricula 
minima para o curso de formarrao de "Tecn6logo em Processamento de Dados", trouxe uma 
an:ilise da si tuar;:ao dos cursos de curta durar;:ao implantados, desde 1973, en tao em processo de 
expansao. Informava o Parecer que, em 1976, foram oferecidas em 126 cursos mais de 7.000 
vagas iniciais, havendo uma estimativa de que no ano seguinte os cursos de curta durar;ao 
representariam 10% da matricula total em cursos universitarios do pais. 

Nesse sentido, importa salientar que a implantarrao de cursos superiores de curta 
dura9ao e uma experiencia de quase tres decadas. A despeito dessa experiencia de inova9ao e 
diversifica~ao do ensino superior, preservou-se, nas iniciativas do CFE, a enfase na fixa~ao de 
curriculos minimos, de dura~ao minima em carga honiria dos cursos, com correspondentes 
prazos·minimos e maximos para integraliza~o. 

3. PERCURSO INSTITUCIONAL RECENTE; DmETRIZES CURRICULARES E A 
LDB . 

·-· .: :i: .:: Em 24 de novembro d~, 1995, foi sancionada a Lei no ,9.131, ~tei~do dispositivos da 
·· 'antiga LDB (Lei no 4.024/61). Revendo o art. 7", dispos a Lei que .o Coriselho Nacional de 

Educa9ao (CNE), substituto do antigo CFE, ·"terti atribui9oes nonnativas, deliberativas e de 
assessoramento ao Ministro de Estado da Educa~ao e do Desporto, de forma a assegurar a 
participa9ao da sociedade no apeifeiqoamento da educa~tio nacionaf'. 0 CNE ficou 
composto por duas Camaras - Camara de Educar;:ao Basica (CEB) e Camara de Educar;:ao 
Superior (CES) - cada qual constituida por _doze conselheiros. Dentre as atribui~6es 
concedidas a CES esta a de "deliberar sobre- as diretrizes curriculares propostas pelo 
Ministbio da Educar;ao e do Desporto, para os cursos de graduar;ao" (Art. 9°, § 2°, alinea c). 

Com a LDB, Lei n° 9.394, de 1996, foram estabelecidas algumas medidas referentes ao 
temas acima citados: eliminar;:ao da exigencia de curriculos rninimos, observancia de diretrizes 
gerais para os curriculos de cursos e programas de educar;:ao superior e ampliar;:ao da durar;ao 
minima do ano letivo regular (de 180 para 200 dias). Destaque-se que tais medidas inseriam-se 
em espirito mais amplo de uma proposta de reestruturar;ao do sistema ensino superior no pais, 
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--- ' ':('_-- -' ···- -- No que--dii -iespeito a durayao de :clirsos de gradua~ao>ii nova LDB :.ab.re. perspectiva.S -•. -
:- .:c,:::.- amplas para que·. as instituicQes de' educacao su~erior ·or anlzeqi-seus cursos eprograJl1a.S: -- -

· ·· · · Respeitados os duZentos-dias _de trabalho acadeini co efetivq~~ ~xcl uido,- o tempo reserva _ o para 
OS exames finais,' _tais institui~oes tern. liberdade para' OJ;"garuzar seus- cursos; :como lhe~ 
'aJ)iower. A Lei pe~ite que s·e opte por urn geriodo letiv<) ariual, e -:tainbeni. gue se diYida'os· 

' 200 dias por dois' semestres, ou por periodos inferiores ( qtiadrimestre, trimesn:e)' conforme a 
. necessidade do curso. · -_ · 

Os alunos com extraordimirio aproveitamertto nos estudos poderao abreviar, desde que, 
: _ comprovado por avaliayao pertinente, a durayao de seus cur-sos (Art. 47, § :2°), .caso a 
· estruturayao destes assim o permita. Por tal dispositivo, percebe-se que a nova LDB concede a 
· 'aluilos com comprovada capacidade de aproveitamento o direito ·-de acelerar seus estudos, 

tomando a duracao dos cursos tambem uma qU:estao de escolha. 
Na mesma direcao, a carga honiria necessaria para a integralizayao dos curriculos nao 

esta mais presa a determina9aO de curriculos minimos para cada curso. Facultou-se as 
Instituicoes, portanto, ampla liberdade para a fixacao do conteudo necessaria para que o 
estudante tenha atestado, pelo diploma, a formacao recebida em seu curso superior. 

Seguindo a nova orientacao da politica para o ensino superior, a Camara de Educac;ao 
Superior do Conselho Nacional de Educacao aprovou o Parecer CNE/CES no 776, de 3 
dezembro de 1997, dispondo sabre a orientacao para as diretrizes curriculares dos cursos de 
graduacao. Este Parecer salientava que a ':figura do cun·iculo minimo teve como objetivos 
;nicia;s, a/em de facWtar as transferencias entre insOtuh;oes d;versas, garanth· qualidade e 
unifonn;dade minimas aos cursos que conduziam ao d;ploma profiss;onal". 

0 Parecer CNE/CES n° 776/97 tambem ressaltava que os curriculos formulados na 
vigencia de legislayao revogada pela LDB caracterizavam-se por excessiva rigidez, advinda, 
"em grande pane. da .fixa(ao detalhada de mfnimos curriculos"_ Como consequencia, 
resultaram na progressiva diminui~ao . da margem de liberdade que fora concedida as 
Institui~oes para organizarem suas atividades de ensino. Ademais, informava o Parecer, "na 
fixa9ao de curriculos muitas vezes prevaleceram interesses de gmpos corporativos 
interessados na cria(ao de obstaculos para o ingresso em um mercado de trabalho 
marcadamente competitivo, o que resultou, nestes casos, em excesso de disciplinas 
obrigatorias e em desnecessaria prorroga9ao do curso de gradua9ao ". 

Como conseqiiencia, e a Iuz da nova orienta~ao provida pela LDB, indicava a 
"necessidade de uma profunda revisao de toda tradirrao que burocratiza os cursos e se revela 

. . jncongmente com as tendencias contemportineas de considerar a boa jorma9iio no nivel de 
: .:\ . gradua9iio como uma etapa inicial da jomza9ao continuada". No entendimento do Parecer 
· :/:.CNE/CES no 776/97, as novas diretrizes curriculares deveriam "contemplar elementos de 

if . , : . . :<-.· jii_fzdanzenfa(ifO essencia/ em cada area,de conhecimenio; campo do ·saber OU projissao, 
' ' -·;,' ·-v;.Sanao promover no estudante a capacidade de desenvolvimento intelectzial e profissiorial 

· · azit6iwmo e pemzanente ". Alem disso, deveriam "pautar-se pela tendencia de redu9iio da 
diira9iio da jomza9iio no nivel de gradua9lio", e ainda "promover formas de aprendizagem que 
contribuam para reduzir a evasao, como a organiza9ao dos cursos em sistemas de modulos". 

. ', 

Em sintese, no entendimento do CNE/CES, as orienta9oes curriculares constituem 
referencial indicativa para a elaborayao de curriculos, devendo ser necessariamente respeitadas 
por todas as Instituicoes de Educacao Superior, como proposito de "assegurar a.flexibilidade 
e a qualidade de finmac;ao <?ferecida aos estudantes", as diretrizes deveriam observar os 
seguintes principios: 

1. "Assegurar. as instituiqoes de ensino superior. ampla liberdade 11a 

composiflio da carga lwraria a ser cumprida para a integralizltflio dos curriculos. 
assim como na espec~ficay·ao das unidades de estudos a serem ministradas; 

2. ''lnd;car os topicos ou campos de estudo e demais experiencias de ensino
aprendizagem que comporiio os cun·iculos. evitando ao mlixinw a fixaflio de 
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· · _3.- "Evitar o prolo1igamento desneeeS:Stirio dil dura¢iio:~-ifOS,_'cui'sos-de" · 
gradll~o'l· · - ·_.-.:-~------_·: -. . . .·- . ·· .. _.._,_ - :. - -_ 

4 ./'lncentivar uma so/ida forma~iio ger{Jl, · neC:eisJria.[xifa 'qzie·.o futuro 
graduado possa vir a superar OS desajios .de- re!J(}vcidas COhdit;o~ ·de exerCfciq .. · 
profissionale de prodtif;iio do conhecimento, permitindo.variados tipos deformar;iio e 
habilitac;oes difel'enciadas em um mesmo prog~·ama;. · · . . - . . 

5. "Estimular praTicas de estudo independente, visando. umq progressiva . · 
autonornia profisslon{ll e intelectual do ali/no; · · · 

6: "Encorajar · o reconhecimento de . habilidades, · competencias · e . 
conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar, inclusive os que se 
refiram a experiencia profissional .julgada. relevante para a area ·de 
fomwr;ao considerada; 

7. "Fortalecer a articulat;iio da teoria com a pratica, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva, assim como os estagios e a parricipat;iio em 
atividades de extensiio: -

8. "lncluir orientat;oes para a condut;iio de avaliac;oes peri6dicas que utilizem 
insmtmentos variados e sin1am para informar a docentes e a discenres 
acerca do desenvolvimento das atividades didaticas." (grifo nosso) 

A mesma epoca do Parecer CNE/CES no 776/97, a SESu/MEC, atraves do Edital no 
4/97, convocou as Instituis;oes de Educas:ao Superior a encarninharem propostas para a 
elaboras:ao das diretrizes curriculares dos cursos de graduas:ao, que deveriam ser sistematizadas 
por Comissoes de Especialistas de Ensino de cada area. Pelo Edital, as "Diretrizes 
Curriculares tbn por o~jetivo servir de referencia para as JES na organizm;iio de seus 
P>"ElrT>•nnJ/H" defiomlara-o penfll'tr'nAo u»Jrl flex;'J..;l;_~~"~~ ~~ -.~-~~-·-•";:;" ,]"~ ~ ...... ! .. /()~--I-,·-"- e , ....,6 , w11u4u . y , , Ul II'-«~ .. JVIH-"'-"'tyuv , ..... vviJi.)l-1 uyuv '-'fVi.J ....,.,., ', ..... ,u A) pu:-llU;) 

privi/egiando a indicac;iio de areas de conhecimento a. serem consideradas, ao inves de 
estabelecer disciplinas e cargas Iwrarias definitlas" (grifo nosso ). Deveriam, portanto, 
contemplar a denomina~ao de diferentes forma~oes e habilita~oes para cada area de 
conhecimento, explicitando os objetivos e demandas existentes na sociedade, possibilitando 
ainda a definivao de multiples perfis profissionais. 

A SESu!NIEC propos sete orientas:oes basicas para elaboras:ao das Diretrizes: perfil 
desejado do formando; competencias e habilidades desejadas: conteudos curriculares; dura<;ao 
dos cursos; estrutura modular dos cursos; estagios e atividades complementares; conexao com 

· a avalia<;ao institucional. Desse conjunto de orientavoes, destacam-se a busca por flexibilidade 
· de. cursos ·e. carreiras, com a promovao da integravao do ensino de graduavao com a p6s

. · .. _graduavao. As ·diretrizes objetivavam conferir maior autonomia as IES na definivao dos 
.•.. currlculos de seus cursos, haven do, em Iugar do sistema de curriculos mirtimos, a proposiyaO 

,. ; de linhas 'germs capazes .de definir as competencias e habilidades que se deseja desenvolver . 
.· Salienta-se que a· presens:a de conteudos essenciais busca garantir uma Uniformidade basica 
para os cursos, sem prejuizo da liberdade das IES para "tlefinir livremente pelo menos metade 
tla carga lwraria minima necessaria para a obtenfiio tlo diploma. de acordo com suas 
especificidades de oferta de cursos". 

Especificamente sobre a duras:ao dos cursos, o Edital 4/97 definiu a necessidade de ser 
"estabelecida uma durafiio minima para qualquer curso tie gratlltafiio, obrigatOria para 
tot/as as IES", a partir da qual estas teriam autonomia ''para f1Xar a tluraftio total tie seus 
cursos" (grifo nosso ). Quanta a questao do tempo maximo para integralizas:ao do curso, 
definiu-se que deveria ser pensada em termos percentuais, "atraves de um acniscimo de ate 
50% sobre a durat;iio dos mesmos em cada IES'. 

Em sequencia ao processo iniciado pelo Edital 4, segmentos significativos da 
sociedade, das IES universitarias e nao universitarias, das organizavoes docentes, discentes e 
profissionais participaram de seminaries, f6runs e debates. Esgotado o prazo estabelecido pelo 
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• -Co~fe~ maior autonomia asin.itihii~es de_.Ed~·s·~perior na de'fim~~ ' _· 
dos curriculos de SellS CUISO~ a .partir da eXplicita«yao~·das .CO:trij)etertcias-e .. 
das habilidades que se de5ej~ desenvolver: atrnves 'da organiza«yao .·de urn . 
modelo pedag6gico capaz .de adaptaf-se a din§mica das .demandaS -<hi. _· 

• 

• 

• 

• 

sociedade, em que a gradua~o passa . a constituir-se nu.nla etapa . de . · 
forma~ao inicial no processo co.ritinuo da educa~ permanente; 
Propor uma carga horruia minima em horas que permita a flexibiliza~ao . 
do tempo de durat;ao do curso de ac~rdo com· a .. disponibilida<;le e 
esfon;o do aluno (grifo nosso ); -. · · 
Otimizar a estrutura<;ao modular dos cursos, com vistas a permitir urn 
melhor aproveitamento dos conteudos ministrados, bern como a amplia~ 
da diversidade da organiza~ao dos cursos, integrando a oferta de cursos 
sequenciais, previstos no inciso I do an. 44 da LDB~ 
Contemplar orienta~oes para as atividades de estagio e demais atividades 
que integrem 0 saber academico a pratica profissional, incentivando' 0 

reconhecimento de habilidades e compet€mcias adquiridas fora do ambiente 
escolar; e 
Contribuir para a inova<;ao e a qualidade do projeto pedag6gico do ensino 
de gradua<;ao, norteando os instrumentos de avalia<;ao. 

As primeiras propostas sistematizadas foram divulgadas na Internet, em dezembro de 
1998, a fim de suscitar sugestoes e criticas. Alem disso, a maioria das areas promoveu 
encontros e seminarios em todo o pais, para consolidar as propostas. A SESu/MEC atuou 
recebendo as sugestoes e criticas, para que fossem agregadas a versao final, que seria divulgada 
tambem na Internet, para posterior encaminhamento ao CNE, em urn processo que se estendeu 
por cerca de dois meses em cada uma das areas. · 

As propostas resultantes foram entao agrupadas em blocos de carreiras, considerando o 
criteria utilizado pela CAPES: 

Ciencias Biol6gicas e Saude: Biomedicina, Ciencias Biol6gicas, Economia 
Domestica, Educa<;ao Fisica, Enfermagem, Farmacia, Fisioterapia, Fonoai.J.diologia, 
Medicina, Nutri<;ao, Odontologia eTerapia Ocupacional. 

Ciencias Exatas e da Terra: Ciencias Agrarias, Estatistica, Fisica, Geologia, 
Matematica, Medicina Veterinaria, Oceanografia e Quimica · 

· ··.·. Ciencias Humanas e Sociais: Artes Cenicas, Artes Visuais, Ciencias Sociais, 
'··. Difeito, Filosofia,Geografia, Hist6ria, Letias, MUsica, Pedagogia e Psicologia . ;, , . 

· · Ciencias Sociais Aplicadas: Administra<;ao, Ciencias Contabeis, . Ciencias 
· · Economicas, Ciencias da Informa<;ao, Comunica~ao Social, Hotel aria, Servi<;o Social, 

Secretariado Executivo e Turismo .. . -
Engenharias e Tecnologias: Arquitetura e Urbanismo, Computa<;ao e Informatica, 

Design, Engenharias e Meteorologia. 

Posteriormente foi promulgada a Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o 
Plano Nacional de Educac;ao (PNE). Este tinha, em sintese, os seguintes objetivos: 

• "a elevac;iio global do nivel de escolaridade da populac;iio; 
• a melhoria da quahdade do ensino em rodos os niveis; 
• a reduc;iio das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e a 

permanencia. com sucesso. na educm;ao p1lhlica. e 
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0 PNE estabeleceu para a educa9ao sur)erior 2_3 (vinte ~ tras}objetlyos-~ th~tai.'Dentre , 
estes, cumpre ressaltar o decimo-primeiro: "Estabekcer, im{' n'iyel_-:·nacional, dir_drlzes' 

. CllTriculares que assegzlrem a necessaria 'jlt!xibilidade' e diversidtide no's. programas, de - . 

. estudos oferecidos pelas diferentes instituir;oes. de. educar;ii_o sup~tjor;·_,:de fomia. a' melhOr ' , . 
atender as necessidades difere~ciai s de suas clientelas e as pec1iliaridades _ das regioes · nas 
quais se inserem" (glifo nosso ). · - - - - · _ 

0 Parecer CNE/CESn° 583/2001~ aludindo a nova LDB, r~ta que, em aten~ao a 
neeessaria revisao da tradi~o que burocratizara os cursos e ante as tendenclas conternpmaneas 
de inserir a gradua9ao no contexto da forma9ao continuada, foi assegurado ao ensino superior 
maim flexibilidade na organizayao curricular. Quanto ao trabalho de enqmtdrainento das 
propostas de diretrizes curriculares, iniciado em dezembro de 1997 com o Edital 4, enfatizou
se o volume de trabalho empreendido- "1.200 propostas bastante heten)g~neas qite foram. 
sistematizadas"- e a variedade resultante "em tennos de durar;iio dos cursos em semestres: de 
quatro ate doze e de carga horaria, de 2. 000 ate 6. 800 h. " 

Ap6s referir-se aos dispositivos anteriores relativos a questao, o Parecer CNE/CES no 
583/2001 afirma que a CES/CNE "decidiu adotar uma orientar;ao comum para as diretrizes 
que comec;a a aprovar e que garanta a jlexibilidade. a criatividade e a responsabilidade das 
instituir;oes ao e/aborarem suas propostas curriculares". Foram propostas duas iniciativas: 

"1- A definir;iio lla duraflio, carga horaria e tempo de integralizaflio dos 
cursos sera o~jeto de um Parecer e!ou uma Resolur;iio especifica da Camara de 
Educar;ao Superior' 

2- As diretrizes devem contemplar: 
a- "Perfil formandolegressolprojissional - conforme o curso, o projeto 

pedag6gico devera orientar o curriculo para um peifil profissional 
desejado; 

b- "Competencia/habilidadeslatitudes; 
c- "Habilitar;oes e enfases; 
d- "Conteitdos curriculares; 
e- "Organizar;iio do curso; 
f- "Estagios e atividades complementares; 
g- Acompanhamento e avaliar;iio." 

. ; . : Cabe registrar, neste ~~ntido, 0 Pareber CNE/CES n° . 67/2003:' homologado em 
· · 2/6/2003, que trata do referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais ·::: DCN dos Cursos 

de Graduayao, revogando o Parecer CNE/CES no 146/2002. . - . - . 

4. A LDB, AS CORPORA(:OES E A DURA(:AO DE CURSOS 

Seria natural que se perrnitisse a educayao_superior brasileira evoluir, flexibilizar-se e 
diferenciar-se conforme sua propria dinfunica e de acordo com as exigencias e. caracteristicas 
de cada area, sem que precisasse haver manifestayao do Conselho Nacional de Educa~ao 
sobre o assunto na maioria dos casos, ja que a essencia doutrimiria da LDB contempla e 
incentiva estes principios. Neste sentido, a dura~ao dos cursos nada mais seria que uma norma 
de natureza educacional, propria as IES, principalmente aquelas contempladas com a 
autonomia para a defini~ao e fixayao dos curriculos de seus cursos e programas. 

Entretanto, 1~0 Brasil, assim nao sao as coisas, a despeito de sua aparencia deduzida do 
espirito da LDB. E que o diploma e considerado como passe pro:fissional, necessario a 
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.. -'~. 'ensejaD.ao; senao 'criando~·,::a eXiSteriCia de''ooirllitos de comp~cia.s:::sobre' coiij'Uiitos~de ._ 
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- · · -0-maridato·legal atribuido aos Coriselhos ·e Orderis d~ ·piOfi~es regulamentadas PQr 
let acaba por exigir Uirui manifestavao doutrinaria do CNE, de mo,do-a conciliar a 'contradi~ 
entre a flexibilidade. educaciori~, a rigidez normativa daS corpo~&s e a natirrezafotrPal rul .. 
CLT. Sim, pois a diverSidade de ofertas e dt.irac;ao· dos cursos sui>eri9res· e !ie graduacao _ 

-. esbarra . nas regras para o acesso a ·Iicen~ . profissional,_ tendo-:se: yerificado ininneras . 
manifestayoes das Ordens, vedando a pnitica profissional de egressos do ensino -superior 
dlplomados segl.mdo- criterios' de durac;ao ·e concepc;ao de :cillsos nao endos~ados pelas .. 
corporac;oes. Resta, portanto, buscar maneiras de compatibilizar o novo como tnidicional, o 
fleXivel com 0 formal. Claro, as Ordens e Conselhos, nao so as :rEs; precisarao vis.ua.Iiiar OS 

caminhos da modernizacao e da flexibilizacao; a luz das transformac;oes em processo. 
Por estas raz5es, quando tratamos do tema da duracao e carga: honiria dos · cursos de_ 

graduavao, somos forc;ados a nao perder de vista a sua ine'\.~tavel relac;ao -· com as 
determinac;oes legais de natureza corporativa · _ 

No contexto da flexibilizac;ao e da inovacao sugeridas pela LDB, faz pouco sentido 
imaginar regras ferreas para a deterrninacao da dura~o dos cursos de graduac;ao, cabendo, 
muito mais, alinhavar diretrizes, parametres, que sirvam de marco de referencia para as 
instituivoes de ensino superior. 

Parametros flexiveis sobre durac;ao de cursos, no Brasil, guardam imediata relac;ao, 
senao conflito, com a existencia de corporac;Oes profissionais detentoras do monop6lio das 
regras de acesso a profissao. Assim, o que poderia parecer, como sugere a leitura da LDB, 
pacifica comando das Instituic;oes de Educacao Superior e mesmo do CNE, como por 
exemplo a autonornia para a fixavao de curriculos e durac;ao de cursos superiores e de 
graduac;ao, nada tern de consensual. E que outras leis, de hierarq-uia identica a LDB, ao 
regulamentar o exercicio e a fiscalizac;ao das profissoes legitimam comandos contranos, 
opostos a ideia de flexibilidade, inovac;ao, diversidade e desregulamentavao, cerne da Lei de 
Diretrizes e Bases. 

Corporac;oes, diferentemente da doutrina da LDB, apreciam a uniformidade eo carater 
nacional de curriculos minimos e duracao de cursos, de modo a erigir uma identidade 
corporativa nacional, nao diversa, senao indivisivel. E tern a lei a escorar tal aspiravao, de 
modo que, assim como 0 pais e uma federac;ao de estados, a vida dos egressos do ensino 
superior e caracterizada por uma federacao de monop6lios profissionais, de cunho nacional, 
nunca regional, de trac;os uniformes, nunca diversos, de comandos unitarios, nunca mwtiplos. 

, . Observe:-se, no quadro a seguir, a diversidade e amplitude das profissoes regulamentadas, cujo 
. : ~;:·exe,r.cici~, b~m c~mo sua fiscal_iza,.:ao, sao comandados por leis, de hierarquia identica a LDB. 

·t ... -->·/.-~.:.·,::"f.~~~~-~:t_~:-: .. ::·<,.·-; __ .. .~...... .--.->_>·.·I ··. ... · .. ,r··-· , __ - ." ... 

· ~· P~Ofis_sOes ~egul~eDtadas no BraSil de ;Ens~o Superior 

Advogado Agrimensor _ 
Arquivisla Assislen/e Social Atuario 
Bibliotecario Biologo Biomedico 

Economista Economist a Domestico 
· Enfenneiro Engenheiro, Arquitelo e Engenheiro-Agr6nomo 

_statistico Farmaceutico 
/ . Fisioterapeuta e Terapeula Ocupacional Fonoaudit>logo Geografo 
peologo .Jomalisla Medico 
i Medico-Veterinario Meteorologista Museo/ogo 
r\·blsico Nutricionista Odontologista 
! Orientador Educacional Profissional de Educar;iio Fisica Psic6logo 
-=---'iduimico Relar;oes Prlblicas Secretario 
poci6logo Treinador de Fit lebo/ 'Lootecnisia 

Fonte: Campanhole, Adriano e Hilton Lobo - Profissoes rcgulmnentadas: leis, decretos-lcis, dccretos c 
outros atos especificos -Editora Atlas, Sao Paulo, 1999, 7" ed. 
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.·~~ eomandos e possibilidades abertas pelaLDB .. Esta: ao;contrario.·~~Lei.h~4:024/t$l{.na~·~a.Z . 

· · · iriequivoca associac;:ao entre diploma e · inscri9ao · profissiqnal;.··o,;,cf1le permitiria'' ,'<ru~bfar 'a · · · 
l!.attireza corporativa e profissionalizante da educac;:ao' superior br~ileira,. dando~lhe mais'' 

. discernimento acadernico do que profissionaL Ha quem defenqa que a riova LOB iri.aug!.rra urp. . 

. · novo paradigma de formacao superior, nao necessariamerite profissioi?aiizante. Nao.obStante, a 
hist6ria da formacao . superior no Brasil · e exatamente medida · pela . eseolha . da. 

· profissionalizac;:ao precoce, caracterizada, desde o pnmeiro m.inuto de· vida 'academica, por urn . 
destino profissional compuls6rio. Em decorrencia, o diploma continua a ser o passe para a vida 
profissional. · . · 

Evidencia-se, assim, potencial conflito de interpreta~oes, . determinac;:oes e dominios 
Iegais. De urn lado, no· entendimento de varios educadores, a nova lei educacional clararriente 
separaria a profissao do diploma. De outro lado, ha quem defenda que, ademais de tal 
dissociac;:ao nao ser mandat6ria na LDB, outras regulamentac;:oes mandinn equivalei diploma e 
profissao. . . 

A durac;:ao dos cursos de graduac;:ao no Brasil esta, ate hoje, intimamente ligada a log1ca 
da opc;:ao que o Brasil fez, anteriormente a vigencia da atual LDB, para o desenho de seu 
sistema de ensino superior. De urn lado, o sistema europeu, notadamente o frances, 
historicamente dotado de segundo grau de alta qualidade, ofereceu a matrizjustificadora de urn 
ensino universitario de natureza profissionalizante. De outro, ainda que sem o mesmo peso de 
influencia hist6rica sabre os prim6rdios da educac;:ao superior no Brasil, o modelo americana, 
consciente da parca qualidade de seu ensino media, indicava a pertinencia de urn ensino 
universitano mais generico, deixando a profissionalizac;:ao para o nivel p6s-graduado. 

0 Brasil soube escolher o pior dos dois mundos possiveis. Dotado de ensino media 
bastante fragil, optou pelo modelo de profissionalizac;:ao precoce, que deixou indelevel rastro 
na sociedade brasileira durante o seculo XX. Meninos e meninas, de 17 anos, as vezes menos, 
precisam decidir se serao medicos, advogados, professores, economistas, cientistas, fil6sofos 
ou poetas, opc;:ao que lhes assombrara todo o percurso de estudos universitarios. 0 brasileiro 
que vai a universidade precisa ter certeza sabre seu futuro profissional, sua escolha de campo 
de saber ao qual dedicara maiores esforc;:os, quando ainda nem fmalizou adequadamente sua 
preparac;:ao para entender o mundo das distintas ciencias, dos variados saberes. 0 candidato a 
educac;:ao superior precisa saber que profissao tera, antes mesmo de claramente entender a 
complexidade do mundo do conhecimento. E candidato a profissao antes de ser candidato ao 
saber . 

.. · ...... · A LDB, no apagar das luzes do seculo vinte, abriu novas perspectivas·para a educac;:ao 
· . superior brasileira, possibilitando a desconexao entre a vida profissional e a · formac;:ao 
.i uPjyersitilria, indican do que o. diploma atesta o que se aprendeu nos estudos superiores~ nao 
:Jigando, . necessariainente, 6 diploma. a· Iicenc;:a profissional .. 0 CNE deliberou sabre ·as 
diretrizes curriculares propostas pelo MEC em sintonia com a . orientac;:ffo da Lei .. T~s 
diretrizes, entretanto, assim como muitos aspectos do espirito da . referida lei, se chocam, 
natllralmente, com a matriz hist6rica que comanda a arquitetura do ensino superior no Brasil, a 
matriz profissionalizante. 

A transic;:ao entre dois paradigmas, urn, o que marca a hist6ria brasileira, outro, cujos 
defensores advogam que constitui o seu futuro, reflete o choque de preferencias e pautas 
distintas. De urn lado, o CNE avoca a interpretac;:ao dos novos tempos, em obediencia mesmo a 
lei. De outro, as corporac;:oes, com seus poderes derivados da outorga estatal, e da mescla, 
mesmo, entre corporac;:ao e Estado, procuram ajustar o novo espirito da lei a velha natureza do 
poder corporative. Natural, portanto, que se entenda a pertinencia de urn periodo de transic;:ao, 
que se perceba a necessidade de ajustar a velocidade da aplicac;:ao do comando imperativo da 
lei a capacidade cognitiva da sociedade, pautada pelos poderes de suas hist6ricas corporac;:oes, 
permitindo-lhe 0 tempo necessaria para OS ajustes indispensaveis a absorc;:ao, entendimento, 
integrac;:ao e matura~ao de urn novo paradigma. 
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. .· . As ·leis .e as institrii~es que clhes 'dlio: .• CarJl~tUrii,:: d~ililinila!l! • • .feinpq ·• proQ . fijjfji~ . 
-mdispensltvd, para _a·- coillpieta_ tradu~ dt(' C6n~ltof no~os/¢ffi~_~ciJdig{is:;~~omi>t'e"eii~ii~i _; :-~B>~-;>':-- - -
compartilhaveis- e aplicilveis.; Por tautol6gico que''pare9~- ria?_: :se-:'f3!:·:~_a- mud3fl~a-::-de: ~:-
paradigma antes que se entenda a mudan~a, e se a absotva: e S~ ~)nffltre;··e· que se"·adeJ1Se,: DO ·;· '" ' 
imaginario e na intelec~ao de atores individuais,' organ~zadqnais e'iiiStittiCionrus~ -- . -- . _-- . -- - . 

-- - Ja ensinou a Sociologia da Ciencia, que a v!da do conhecimento-se maieriruiza atnives : 
de paradigm as de compreensa:o, entendimento e significados,- compativeis 'c'oin a- ordem :d_e 

-problemas-que se tern a resolver. Renovado o paradigma,' por exemplo,. _desatojada a prima.Zia_ 
- da natureza profissionalizante da educa~ao superior; iniciam-se. processes complexes de . 
intera«;ao entre o novo, pouco compreendido, e o anterior, completamente absofvido, ptocessos 
esses que precisam de seu proprio tempo de~matura~ao e tradu~'ao do qtie e intelectualrriente _ -
compreendido e traduzido em praticas institucionalmente absorvidas e legittmadas. · -

Mudan~as precisam de legitin1idade, proces'so de duas m~os, que~ une o inovador, a 
inovayao e as instancias que farao materiali:iar a novidade. E, portanto, processo multiple, -
dependente do compartilhamento, aceita~ao e escoramento de novas visoes de mundo. Tern 
faltado as novas diretrizes curriculares a legitirnidade do comando, ou melhor, se as tern 
negado a legitimidade, ate mesmo por viajudiciaria Essa, como severn disclliindo, niio advem. 
somente da for~a da norma, de seu comando, mas depende, igualmente, de sua 
compreensibilidade, de sua ado~ao, de seu escoramento, pelas pessoas, organiza~oes- e 
institui96es responsaveis. 

Com base em toda a discussao que se desenvolveu ao Iongo presente Parecer, verifica
se que o Brasil, assim como a Uniao Europeia, enfrentam, simultaneamente, problemas 
parecidos. Embora nao pares;a a luz da primeira olhada, o continente que e o Brasil, desde o 
ponto de vista da institucionaliza~ao, poder, comando e influencia das corpora~oes, com seu 
inevitavel suporte Jegal/Estatal, guarda parecenr;a com a Uniao Europeia, que luta para 
compatibilizar, harmonizar, as distintas perspectivas de varios Estados, mercados, na~oes e 
cultura.; de illvdv a gara.u.ti.1 c. pi\jbabilidade de que todos individuos possam competir em 
igualdade de condi~oes, tanto no mercado do trabalho, quanto naquilo em que este guarda 
rela~ao com o mundo universitario. 0 Brasil, embora pais unico, convive como poder de mini
nar;oes profissionais internas, que !he emprestam complexidades enormes, compostas por 
corpora~oes que detem monopolies delegados pelo Estado, para acesso e controle de muitas 
praticas de trabalho. 

As corpora~oes, reconhecidas por lei,chanceladas pelo Estado, beneficiarias do direito 
de atribuir validade ao diploma profissional e, simultaneamente cobrar taxas de seus membros 
compuls6rios, nao cui dam, em regra, salvo especialissimas excer;;oes, do acesso a profissao que 
porta seu selo. Formado, cumpridas as exigencias burocratico-legais e tendo pago suas taxas, o 
profissiona:J esta inscrito e licenciado para o exercicio da profissao,.Essas mesmas coipora~oes, 
denoyo, ressalvadas especialissimas exce~oes, nada fazem para aferir a qualidade daqueles . 

·. profissionalmente Iicenciados~ tnmsformando o diploma ·em implicita licen9a profissional, para·.· 
. isso se'valendo do reconhecimento estatal. A profissao, no Brasil, e materia estatal . 

. -.. _.Em resurno, o mimdo pro:fissional, no Brasil, e urn mundo associ ado a prote~ao E~atal. 
Deriva do Estado o seu monop6lio. Tira do Estado o seu direito a receita. Recebe, extrai do 
Estado a lei que lhe da a concessao para ditar regras setoriais. ·E deseja que o ensino, a vida 
academica eo conhecimento, se ajustem aos dinones de estrita natureza corporativa. 

Nao se encerra na altera~ao da lei educacjonal, portanto, a rela~ao entre o mundo da 
educa~ao e o mundo do trabalho. Essa e fruto de urn emaranhado de rela~oes institucionais 
ampla e nacional, de larga hist6ria. Dai a necessidade de discutir com as comunidades 
profissionais legalmente sancionadas a altera~ao da rela~ao da universidade com as Iicen~as 
profissionais, ja que esta mudan~a e parametrizada por canones corporativos e restrir;;oes 
institucionais e legais. 

Por todas essas razoes, faz sentido imaginar uma mudanr;;a, a partir da vigencia da LDB 
e das diretrizes curriculares delas oriundas, que contemple uma transi~ao, proporcional a 
absor~ao das novas realidades que se pretende instalar. Nesta, a dura~ao de cursos tais como, o 
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novas maneiras ,c de ceitificayao : profissional, a s'emelftari.~a: d~ ~OAB/::·~rr~ves_ ~de c. ·e)(am~ 
e8pecifico. Ja hoje, se verifica grande-e ·crescente divefsiWu:!e~~t(~~ps/'formii.~e5 ·e qura9ao · · · · ·- · 
dos estudosque C<mduzem ao .diploiDlL Este proces~o ten~ejl· s.e mllitiplic~. ·. , .. " -:· · . · . 

- 0 CNE e. ordens profissionais precisam admitir: i fr~ca .existericia. d~ um-_ cort,Iplex~ -
processo de aprendizado e internaliza~ao da.S novas ten~encia.S ·e horizonte~ 'edl_l~Cionais. A 
mudanya, a transi~ao para o que se acredita ser uin i10vo P.aradigma, j4 esta sendo proposta, 

- resta agora ajustar e negociar as -varias e. compleme~tares . per~epya~ :" e -~teresses -
intervenientes no processo que se quer iriiciar. . _ . _ . _ 

:E razoa-..iel admitir que-esta transivao .va exigir urn prazo de adaptayao; fertiliza9ao do _ 
dialogo e aprendizado institucional, do que possivelmente resultarao -novas culturas 
profissionais, academicas e organizacionais. · ·- - · -- - · 

Os outros bacharelados, com seus tradicionais quatro anos, poderiam igualmente seguir 
seu curso hist6rico conhecido e, atraves de intense proces5o de disctissao alcan9ar renovada 
aferi9ao da dll!"aYao minima dos cursos associados a licenva profissional. N~ste processo _de 
discussao seria desejavel analisar a eventual possibilidade de se associar a licenva profissional 
a ciclo p6s-graduado, compativel com a existencia de gradua<;:oes de natureza academica, 
generica, desligada dos canones profissionais. Tal modalidade e ainda incipiente no Brasil, nao 
obstante relevante experimento em andamento na USP. · 

Exemplificando, duas altemativas complementares se apresentam. Seria possivel 
visualizar a obtenyao da licenya profissional em funyao de cursos superiores e de gradua~iio 
com enjoque projissional. Jgualmente, seria admissivel imaginar a licen9a profissional em 
decorrencia de ciclo p6s-graduado precedido de graduavao em outra area Na primeira 
altemativa, a licenva advem da gradua<;:ao. Na segunda, advem da p6s-gradua<;:ao. De toda 
maneira, a forma<;:ao superior deveria ser, cada vez mais, entendida como urn processo de 
educa<;:ao continuada, verticalmente integrada. 

Estabelecer-se-ia que os estagios e atividades complementares e/ou praticas, em 
conjunto, nao poderiam exceder o total de 20% (vinte por cento) da carga horaria total do 
curse. 

A LDB fixou o tamanho, a extensao do ano letivo, passando-o de 180 para 200 dias. 
Mas ainda nao se fixou a carga da jornada de ensino a eles coricomitante que, certamente 
sofrera importantes variavoes como, per exemplo, ficou demonstrado pela area juridica, cujas 
tradicionais 3.300 horas, traduzidas para o novo calendario escolar, subiriam para 3.700 horas. 
Obviamente, dada a experiencia consolidada da area juridica,· nao deveria haver objevoes a 

._ fixa<;:ao deste patamar, nele contidos o teto de 20% para estagio, pratica juridica e atividades 
romplementares . 

. , . Na medida em que nao for fixada a carga da jomada academica, a dura9ao dos curses, 
.. ' medida em anos, transformar-se-~ em 'parfunetro de redUZida importfuicia; ja que a simples 

. variayao. do nfunero de aulas dian as, ademais de outras circunstancias, acabe produzindo 
-relevante impacto sabre a efetiva duravao, integraliza~ao, dos estudos necessaries a.·obten<;:ao 
do grau. A maneira pela qual esse processo ocorrera merece posterior aten~ao ·do CNE. · 

Observada a evoluyao des instrumentos regulat6rios pertinentes a dura9ao de curses, na 
vigencia desta LDB, verifica-se uma tendencia a se tratar como indissociaveis tres aspectos 
relevantes: durac;ao, carga horaria e integraliza<;:ao. Ha quem imagine que falar de carga horaria 
e integralizayao de curses signifique voltar aos curriculos minimos, violando a LDB. Nao e 
esse o caso. Ja que o diploma atesta o conhecimento recebido, esse deve pressupor uma certa 
carga de trabalho academico que se reflita na acumulavao de conhecimentos e maturidade 
intelectual mensuraveis frente a requisites considerados como necessaries. 

Anos de durac;ao, embora relevantes do ponto de vista das compara<;:oes estatisticas 
intemacionais, sao constituidos per determinados - e intemacionalmente compartilhados -
volumes de trabalho discente que emprestam aos anos sua significa<;:ao fundamental. A fixa<;:ao 
das cargas de trabalho relativas a urn ano letivo sao relevantes porque a mobilidade 
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repouSai·:-na garantia --da possibiiidade de que todos':: possam- ~omp~~ ~¢~ Jgurudade_. de·. · · 
cortdi~~ frente a conjunto de pariinietros fixados~_ :Ea-fixa~Jio.·daS·cargas-corresponde~tes:aos • ·· -·
anos Ietivos,' ademais de seu5. conteudos, que garapte_:e promqve'_,{rilobil_idad¢ de ·estudantes, .· .· 
professores. e profissionais, permitindo, igualmente, . a. v~ida~.ao, . p<n-i:anto. a. tr-arisfetencia, d~ .. 
estUdos -feitos em outro pais ou outra universidade. · · - ~-- ·. · · · · · · · · · 

-5. AuniENciA A sociEDADE- PRo PosT ASk coMENTARlos 

. No conjl.mto de processos de escuta a sociedade ocorrenim audiencias publicas 
consagradas a dura~ao dos Ct1rSOS. Estiveram presentes repres.entantes do ~onselho Nacional 
de Educa~ao e· da Secretaria de Educa~ao Superior do Ministerio da Educa~ao, alem de 
Membros do Conselho Federal de Administra~ao (CF A), da Associar;ao Nacional de P6s
gradua~o·em Administra~ao (ANPAd), da Associa~ao Nacional dos Cursos de Gradua~ao em. 
Administra9ao (ANGRAD), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), da Federa9ao 
Nacional dos Economistas (FENECON), do Conselho Federal de Econornia· (COFECON), da. 
Associa~ao Nacional de Graduayao em Economia (ANGE) e da antiga Comissao de 
Especialistas de Ensino de Economia, alem da ABEDi e da OAB. 

No debate registraram-se manifestayoes das distintas areas presentes, como se resume: 

(a) 3.000 horas e 4 anos para Administra~ao; 
(b) 3.000 horas e 4 anos para Contabeis; e 
(c) 3.200 horas e 4 anos paraEconornia. 
Quanta ao Direito, as seguintes manifestayoes se registraram: 
(a) carga horana total de 3. 700 horas; 
(b) dura~ao minima de cinco anos, com tempo maximo de integraliza~ao 

equivalente ao tempo minima acrescido de 50% ( cinqiienta por cento ); 
(c) atividades complementares e estagio devem responder, em conjunto, por ate 

20% ( vinte por cento) da carga horaria total do curso. 

Houve urn amplo debate em tomo da possivel diferencia9ao de criterios entre curso 
diurno e notumo, com a Economia sugerindo que o curso noturno nao pudesse ser 
integraliZa.do em menos de cinco anos. Ja a area juridica optou pela utiliza~ao dos mesmos 
criterios para ambos os cursos, ressalvando o que ja existe na Portaria Ministerial no 1.886/94, 
ou seja, a lirnita~ao das atividades noturnas a quatro horas diarias. Esse n:ao foi urn debate 
conclusivo, sendo certo que os Conselheiros presentes sinalizaram para o estabelecimento 

•'· ·, :' ~· " : 
':.'." .... 

. de,diferencas entre 0 cl.l.IS.O_tiotumO-e-0-{}iumo__ ' . 
.· .•. , .· .• :· ~,,:: .. ~·· .·c:D,W;tdo continuidade ao pi-ocesso de audienciaa sociedade, foi enderecado o Oficio fio . 

·. · ·. 0426~ de 19 de maio de 2004, com a minuta deste Parecer, para o Coordenador do Forum dos . · 
Conselhos. Federais de Profissoes Regulamentadas - Dr. Humberto Tannus JUnior, e 
encaminhado para os endere~os eletronicos dos demais Conselhos Federais de Profissoes 
Regulamentadas, · solicitando, em nome deste Relator, sugestoes e contribui~oes sobre o 
documento, a saber, fez-se contato com as seguintes entidades: Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Conselho Federal da .. Ordem dos M6sicos do Brasil, Conselho 
Federal de Administra~ao, Conselho Federal de Biblioteconomia, Conselho Federal de 
Biologia, Conselho Federal de Biomedicina, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho 
Federal de Econornia, Conselho Federal de Econornistas Domesticos, Conselho Federal de 
Educa9ao Fisica, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia, Conselho Federal de Estatistica, Conselho Federal de Farmacia, 
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Conselho Federal de Fonoaudiologia, 
Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Medicina Veterinaria, Conselho Federal 
de Museologia, Conselho Federal de Nutricionistas, Conselho Federal de Odontologia, 
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, i. i. ... ' Acusou-se o recebimento · de manif~: :·do: Cons~lhcf ··Federitl de >Nutn~; : ,· . 

'. conslderando que.- a proposta. encaminhada .contempl~ as· ¢Xpectailv;:fs;.'Conselho ·FederaJ·4e: · 
Fisioternpia e Terapia Ocupaciomil sugeriu a carga honiria minima de 4~50ohla:; mtegralizitdaS .. 
de ·lr a 6 anos para o Curso de Fisioterapia e 4,000 h/a,' integralizad.aS·. de 4 a 5 anos _para :o ~ .• . 

.,. 
.. ;_. 

. Curso de Terapia Ocupacional; Conselho Fedeffii de Fam1acia indicou a~carga horaria minima_ 

. de 4.800 hla, ai incluidas 800 horas de estagio, integralizagas no, J;Ilinimo em. 5 anos e, no . 
maximo com o acrescimo de 50%; Conselho Federal, Engenharia . e· Arquitetura que 
encamillhou Oficio ao Presidente do CNE, pr9tocolado sob o n° 037204 ?004-38 em 6/7/2004~ 
consUitando sobre este Parecer e anexando ata da Sessao Plenaria Ordinaria, de. 30/4/2004, 
onde e indicada a manuten~iio da carga horaria mi:ilima de 3.600 horas para as areas de sua 
abrang€mcia; Conselho Federal de Medicina/ABEM sugeriu a carga hociria minima de 7.200 
horas, integralizadas de 6 a 9 anos. 0 Conselho Federal de Fonoaudioiogia reme.teu Oficio-: 
resposta CFFa n° 442/2004, no qual endossava a carga horaria minima de 4.000 horas e fazia 
considerar;oes pertinentes a este Parecer. · · 

6 - COMENT ARIOS FINAlS 

Apresentamos abaixo quadro demonstrative por curso de gradua~ao, com a respecriva 
indicar;ao de carga horaria minima, resultante do processo de consulta a sociedade. 

! Curso Carga Hor.iria Minima 
Administrar,;ao 3.000 
Agronomia 3.600 
Arquitetura e Urbanismo 3.600 
Arquivologia 2.400 
Artes Cenicas 2.400 ' 
Artes Visuais 2.400 
Biblioteconornia 2.400 
Biomedicina 3.200 
Ciencias Biol6gicas 2.400 
Ciencias Contabeis 3.000 
Ciencias da lnformar,;ao 2...4illl 
Ciencias Economicas ( 3.000 ) i 
Ciencias Sociais 2.400 
Computac;ao e Informatica 3.000 I 
Comunical(ao Social 2.700 I 

Dan9a 2.400 
Design ' 

,., - 2.400 
Direito 3.700 ' ... 

' 
Economia Domestica 2.400 
EducaQao Fisica 3.200 .. 

Enfennagem 3.200 
Engenharia Agricola 3.600 
Enoenharia Florestal 3.600 I 

Engenharia de Pesca 3.600 i 

En12-enharias 3.600 ! 
Estatistica 3.000 ji 

Fannacia 3.200 \ 

I Filosofia 2.400 
Fisica 2.400 
Fisioterapia 3.200 

, fonoaudiologia 3.200 
1 Geografia 2.400 
!_Geologia 3.600 
I Hist6ria 2.400 
Hotdaria 2.400 ! 
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Letras . · -.: 
Matematica."· 
Medicina·. . '• 

Medicina Veterinaria 
Metcorologia -· ;. 

Museologia ,:,._ .. · 

Musica 
Nutri__y!o . ..~ - ' 

Oceanografia 
Odontologia 
Pedagogia 
Psicologia 

I Quimica 
Secretariado Executivo 
. Servico Social 
Sistema de Informaciio 
Terapia Ocl!Qacional 3.200 
Turismo 2.400 
Zootecnia 3.600 

Como se observa no quadro acima, a nenhum curso de graduavao foi atribuida carga 
honiria menor que 2.400 horas. Se necessaria, o CNE podera se manifestar sobre outros 
cursos nao elencados no quadro acima. 

Registre-se que os estagios e atividades complementares, ja incluidos no calculo da 
carga horaria total do cursq, nao deverao exceder a 20% do total, exceto para os cursos com 
deterrnina~oes legais especificas, como e o caso do curso de Medicina. 

S~gundo os principios que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
~rad!.!a~ao, a-~~?.-- ~~!~:!~ao deve constar dorespect1\io-Projeto"Pedag6g!£2__~Ia~ora~o pela 
Illstiti:%ao e Cleve ser considerada como "carga horana a ser cumprida para a integralizas;ao 
aosclli-riclliOs~:. --com-lsso~·--fi-c·a--e~deil-ie-Cilie-~il.iii~cti9~--aoi~.:t!~9_s ae~~je-r-~~~!ibJ~f~iaa p-~ 
carga horana total curricular, a ser cumprida nos tempos letivos fixados na Lei n° 9.394/96-

·Lr>:s,-n:o-ID.irumo · dilZeiitos · dias ·Ietivos para o ano ·Ieh~~~s~~-e- -e ·c;0·iii·S.effi~liliSJe11~ospor 
iegirr1e'semestriii -=-· sencio-que.cada'i:nstitii!~ao ''cflmenslonarfo"vof~e de carga horaria a ser 
cumprida na.S--ofertas sob regime seriado, semestral, por sistema de credito ou por m6dulq§_ 
academicos. 

Este e o Parecer. 

. ll -.VOTO DOS RELATORES 
. _- ... · 

. . .. · _ Votamos favoravelmente a aprovas;ao da carga honiria minima ·dos cursos de 
gradua~ao, Bacharelados, na modalidade presencia!, descrita no quadro do item 6, do eorpo 
deste Parecer. As Instituis:Qes de Educas;ao Superior, a partir destes parfunetros, deverao fixar 
os tempos minimos e maximos de integralizas;ao curricular por curso. 

Submetemos a aprecia~ao da Camara de Educas;ao Superior, o Projeto de Resolus;ao 
anexo. 

Brasilia (DF), 11 de novembro de 2004. 

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes- Relator 

Conselheiro Antonio Carlos Caruso Ronca- Relator 
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·:ifi0 ~~~ISA~·-tiA ~h1ARA . ·. · . . 
A Cam~}d~~d~ta~ao'SUp~~ior.~pr6va'por •. un_:'lql:nmdacte ·.<:r\lioto 

. . - . ' •·. . . Sal a das SessBes;eiii 1 Lde novi:hribi:o':de;2004. 

/ ,. · · .· .. _.·,_.. :. ·,:c,~_/i;-::_;· · 
· ... I . • ;__ , ::·;. , .. .': •. · ·: ' 

'' ·~ 

.. ··· 
. Conselheiro Edson de Oli~eira N~es ~Pre~idente · '• ·' ·-·-

Conselheiro Antonio Carlos Cartiso Ronca _;Vice-Presi.dente . . 

' -~ ' ·· .. :_.·,._ 
.... -· ,' . '(: ···i 

' ;, .. ~·. 
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·-
. 0 Presidente da Camara de Educa~ao Superior do Conselbo Nacional de Educa~ao: 
· tendo em vista o disposto no Art 9°, do § 2°, alinea "c" ~ da: Lei n° 4.024, de. 20, de dezembro . · 

. ~;,.., .. _de 1961, com reda~ao dada pela Lei ll0 9.131, de 25 :de novembro de 1995, e c~in base nos 
- _:: iermos do Parecer CNE/CES n° 329, aprovado ern 11 de nove11_1bro de 2004. e.honiologado 

' 

:: ;· ~ pelo Senhor l'vliriistro de Estado da Educa~ao; em · de· de 2004; 

·'RESOLVE: 

Art. 1 o Ficam instituidas as Cargas Horarias Minimas para os cursos de gradua~ao, 
bacharelados, na modalidade presencia!, constantes do Parecer CNE/CES n° 329/2004, cujo 
integral conteudo e incorporado a esta Resolu~ao. . . . . 

§ lo Cabeni as Instituic;oes de Educac;ao Superior estabelecer a carga horaria total dos 
~~_g~~-gradui9ao:- bacharelados, fixando os tem.Q_~~-l!'lini_~Q.. .. e maximo de sua 
integralizac;~ocumcular,-·ae-·acordo'com-os--iespect1vos sistemas e regimes de matriCuia 

-adotados;-obe'deceiiaoao"minimo anual de 200 (duzentos) dias de trabalho academico efetivo, 
bern como T~arg~ hor~~~-~j~~~-~~tabcl~~id;p·(;~-~~a R~o~~~ao~-----·--·-··-------····--·-· 

§ 2° 0 Estagio e as Atividades Col!!Qlementares dos cursos de graduacao, 
bacharelados, na modalida4.~.P~~-~-~!l..fi_<:t],__ja incluidos n~ carga hor~ria total do curso, nao 
deverao excedel-_a_ io% (vinte por cento), .exceto-pai-a- aqueies-comdeterlninac;oes-T~gals 
especifica.s:--·----------

Art. 2° As Institui~oes de Educa9ao Superior, em conformidade com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e com as referencias existentes no Parecer CNE/CES n° 329/2004, 
farao const<!-f dos se~r~-~ctivosProjetos Pedag§_gicos a d~_:ac;ao dos cursos de gra~E.§~Q,_ 
bacharelados, devendo considerar os padroes nacionais e internacionais consolidados para 
cada curso, a legisla~ao brasileira incidente na educac;ao e os acordos intemacionais de. 
equivalencia. 

Art.3° A Carga Horaria Minima dos cursos de graduac;ao, bacharelados, na modalidade 
. presencia!, relacionados abaixo, deveni ser im£lant~da ]_Jelas _fu~tujs;oes de E~ucay~Q_ 
. Superior, obrig~~x:!~e~e, ~~praz.Q_ de 2 ~~~)_~os, a partir da publicac;ao desta: 

Curso I Care:a Honiria Minima Curso Caraa Honiria Minima 
. :·· r.'··· Administracao 3.000./ Filosofia 2.400 

·:'.,g~:-;;~:·t:. I Agionomia · · · · ·. · ·· - 3.600 
Arquitetma e Urbanismo '. 3.600. ·. '. 

Fisica ., 2.400 
Fisioterapia 3.200 

.. '· · .At-quivologia . 2.400 . '·' F onoaudiologia · 3.200 
'' ~ 

Artes Cenicas 2.400 Geografia 2.400 
. - ., Artes Visuais 2.400 Geologia 3.600 

Biblioteconomia 2.400 Hist6ria 2.400 
Biomedicina 3.200 Hotelaria 2.400 
Ciencias Biol6gicas 2.400 Letras 2.400 
Ciencias Contabeis I 3.000 / Matematica 2.400 
Ciencias da Informayiio I _2.40~ I Medic ina 7.200 

j-? Ciencias Econ6micas l 3.000 ) 
1 Ciencias Sociais i 2.4U(J-

Medicina Veterimiria 4.000 i 
Meteorologia 3.000 

Computac,:ao e Infonmitica I 3.000 ,/ Museologia I 2.400 
I ComlllliCa!(fiO Social i 2.700 I 

! Danr;a 2.400 
Mt1sica 2.400 

I Nutriyi'io 3.200 
i Design i 2.400 Oceanografia 3.000 
! Dircito i 3.700 Odontologia 4.000 ! 

Economia Domestica ! 2.400 Pedago!!ia 2.400 
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. 3.200 

3.600 
3.600 
3.600 

,/ 3.600 .. 3200 
3.000 ./ .. > 2-"400 
3.200 . Zootecpia-. .· .. "3.600 

. - - . ' . . 

_ Pan.'tgrafo:imico. As Instin.ri~oes de Educac;ao S{Jperiorpodedio antecipar-~ prazo.de 
. . implantac;ao para o periodo ou ano subsequente a publicacao da presente Resolucao. 

Art.4° Esta Resoluc;ao entra eni vigor na data· de sua publicac;ao, revogap.do-se as 
disposic;oes em contnirio. - · · 

EDSON DE OLIVEIRA J\TUNES 
Presidente da Camara de Edu~ao Superior 

. . ' -
o", ,•,.1,-_"M<..,(.: ,.·:~~.; ----·~·· \·"·'• ··:-~,', ; .. ~:~-~-\~''!';,:,~_":,,.~:·-~A,<,., .. ~ .. ~ 

' .. ~-. ' 
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MINISTEluO .DA EDUCA(:AO-: . 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCA(:AO 

INTE_RESSADO: Conselho Nacional de Educa~ao I Camara de-Educa-yao I UF-: DF · - . 
Supenor . · 
ASSUNTO: Diretrizes ~Curriculares' Nacionais para o curso de.gradua~ao ·em c;iericias 
Economicas 
CONSELHEmos: Jose Carlos Almeida da Silva e Lauro Ribas Zimmer - ' 

PROCESSO N°: 23001.000074/2002-10,23001.000303/2001-15 e 23001.000150/2003-60 
PARECERN° 

I 
COLEGIADO: J APROV ADO EM: 

CNE/CES 0054/2004 CES 18/2/2004 

I- RELA TO RIO 

A Lei 9.131, sancionada em 24/ll/95, deu nova red~ao ao Art 9°, § 2°, alinea "c", da 
entao LDB 4.024/61, conferindo a Camara de Educa~ao Superior do Conselho Nacional de 
Educa~ao a competencia para "a elabora~ao do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais

- DCN, que. orie.nta.i'iiu u:::. ~wsos de gradua~ao, a partir das propostas a serem enviadas pela 
Secretaria de Educa~ao Superior do Ministerio da Educ~ao ao CNE", tal como viria a 
estabelecer o inciso VII do art ~ da nova LDB 9.394, de 20/12/96, publicada em 23/12/96. 

Para orientar a elabora~ao das propostas de Diretrizes Curriculares Nacionais, o 
CNE/CES editou os Pareceres 776, de 3/12/97, e 583, de 4/4/2001. Por seu turno, a 

. S~Su/MEC publicou o Edital 4, de 4/12/97, convocando as institui~oes de ensino superior 
para. que realizassem ampla discussao com a sociedade cientifica, ordens e associa~es 
profissionais, associa~es de classe, setor produtivo e outros envolvidos do que i-esultassem 

.• ..-,. . . __ propostas e sugestoes para a elabora~ao das Diretrizes Curriculares Naciomris dos Cursos de 
. '/:~- · · -- .. , driu:lmit~ao, contfibui~oes- essas, significativas, a serem sistematizadas pelas Comissoes_ de 
·-;·/·'·,:~--··_ .::':>.'~wecialistas.deEnsinodecadaarea , . . · :- · · _. 

, > :-_ :' ·.::,.:-·,,;;:-~'{:~>:.:·:i)~:::o_,y;.:::·~/ ... ,._-.. , , /,_.c' -/ . - .. -- .-- -,- : . . , , , :· ': : : .. <.' --- . ·. . : ~ -.. 
· · .··_.\:r.·:"~~f'-;/:;,'-'1\. Camara de Educ~ao Superior do Conselho Nacional de Educa~ao aprovou taffibem, 

<:. ~-' em 11/3/2003, o Parecer CES 067/2003, contendo todo llin referencial para as :biretnzes 

-..• ~: . .:,,-r,.· .•. -

·· ; ::_ Curiicuhrres Nacionais dos Cursos de Gradua~ao, inclusive parao efetivo entendimento da 
· ·- . tran~i~ao entre o regime anterior eo instituido pela nova LDB 9:394/96, como preceitua o seu 

·Art 90, terrlo, por razoes de ordem metodol6gica, estabelecido urn paralelo entre Curriculos 
Minimos Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Constata-se que, quanto aos Curriculos Minimos, o Referencial enfocou a concep~ao, 
abrangencia e objetivos dos referidos curriculos, fixados por curso de gradua~ao, ensejando as 
respectivas formula~oes de grades curricular.es cujo atendimento implicava fornecer diplomas 
profissionais, assegurado o exercicio das prerrogativas e o direito de cada profissao. No 
entanto, quanto as Diretrizes Curriculares Nacionais 0 Parecer elencou OS principios que lhes 

Jose Carlos e Zimmer/0074/SOS 
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m~smo detelllliri~das. diretrizes. que pOderiam ~er co~sid~ril~,~c6illuns :'~s' :'cillios 'd~ . 
gradUa~O, enquanto outras atenderiam a natureza·e as pe'?ulianruid,es de cada CUTSO,."desde 
que fossem contempiada5 as alineas "a" a "g'' do ite~ II do Pafeeer?83/200L "li~eris": 

"a- Pel:fil do fo~andolegressolpro}issional-- f:Onform~ 0 cur~o, 0-.

projeto pedagofi;co deverti .- orientar- 0 'currii::ulo para .urn peljir . 
profissional desejado; . 

· "b- Competencialhclhilidadeslatitudes. 
"c-Habilita~oes e enfase. 
"d- Conte1ldo cuniculares. 
"e- Organiza9iio do curso. 
''j- Estagios e atividades complementares 
"g- Acompanhamento e Avalia~iio ". 

E evidente que as Diretrizes Curriculares Nacionais, Ionge de serem consideradas 
como urn corpo normativo, rigido e engessado, para nao se confundirem com os antigos 
Curriculos Minimos Profissionalizantes, objetivam, ao contnirio "servir de refen§ncia para as 
instituir;Oes na organiza9ao de seus programas de forma9ao, permitindo flexibilidade e 
prioriza~YaO de areas de conhecimento na constru~Yao dos curriculos plenos. Devem induzir a 
cria9ao de diferentes forma9oes e habilita9oes para cada area do conhecimento, possibilitando 
ainda definirem multiplos perfis profissionais, garantindo uma maior diversidade de carreiras, 
promovendo a integra9ao cb ensino de gradua9ao com a p6s-gradua9ao, privilegiando, no 
perfil de seus formandos, as competencias intelectuais que reflitam a heterogeneidade das 
demandas sociais". 

Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Gradua9ao em Ciencias 
Econornicas devem refletir uma dinfunica que atenda aos diferentes perfis de desempenho a 
cada momento exigidos pela sociedade, nessa "heterogeneidade das mudan9as sociais" 
sempre acompanhadas de novas e mais sofisticadas tecnologias,- a exigir "continuas revisoes 
do projeto pedag6gico de urn curso para que ele se constitua a caixa de ressonancia dessas 
efetivas demandas, atraves de urn profissional adaptavel _ · e com a sufici~mte autonolnia 
intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre as necessidades~mergentes". ·' . 

. '.· .. ':·:~·"-.',· ... ·.·.:~ .... - ·:,.'. :· ... ·· :·-1/ .. ·-: .. · . . - '·:~-~,;· -~:: 

·' . . , :: , :Pal'~ o entendimeiito. das m~dm9as eritre o regime: ~cademico sob o o~dename~to 
. juiidico anterior (Leis 4.024/61 e 5.540/68) e o_ instituido pela ati.lal LDB (9.394/96), toma-se 

necessano refletir sobre OS fundamentos, concepyaO e princfpios que . nortearam 0 enfao 
Conselho Federal de Educa9a(), quando emitiu o Parecer CFE 3_97/62, ensejando a Resolu9ao 
sin, de 8/2/63, e, posteriormente, o Parecer 375/84, de que resultmi_ a Resolu9ao CFE 11/84, 
fixando OS minimos de conteudo e durayaO do curso de graduayao em Ciencias Econornicas, 
como forma de cotejar com o que se preconiza ·para a fixayao das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do curso de Gradua9ao em Ciencias Econornicas, a luz da nova ordem juridica 
educacional brasileira. 

Estes instrumentos norrnativos revelam a concep9ao dos cursos em cada epoca, como 
tambem ocorrera antes de 1961, quando em funcionamento o Conselho Nacional de 
Educa9ao, transformado, a partir da LDB 4.024/61, em Conselho Federal de Educa9ao, sem, 
contudo, nesses dois momentos, alterar significativamente suas competencias. 

Jose Carlos e Zimmer/007 4/SOS 
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. - . :; ;;:· :A partir :da LpB -supra mencionada;- oo·selis· arts:.6_6~:' .. ()8i:·paragrnro fuiico; ec70;: · ., · 
' defutem 0 objetivo/da eduea~ao superior, a importfulci_a do'c;liploma:funfenndo priVilegio para. 
0 ~erd~io das profiss5es 'e para admissao em. catg~s publico~, :helh CQmb a cpmpetencia-do: 
eiitfu> CFE para fixar cUrrlculo mfnimo e dur~ dos cui:wsquehabilitasSerri a obteri~aa do . 
diploma assim coricebido, "litteris": . ' ' ' . -: . . -

"Art. 66; 0 ensino superior tem· por obje~ivo a pesqziisQ, o 
desenvolvimento · das ciencias, -~ letras · e artes,. e · a . foima9iio · :de 
profissionais de l'livel universitario. · · -

() 
"Art. 68 . ........................... ~ ............................................................. .. 
"Panigrafo unico. Os diplomas que corijerem privl/egio para o · 

exercicio de pro.fissoes liberais ou para a admissiio em cargos publicos, 
ficam sujeitos ao registro no Ministerio da Educa9iio e Cultura, podendo. 
a lei exigir a presta9iio de exames e provas de esttigio perante os orgiios 
de fiscalizar;iio e disciplina das respectivas profissoes. 

() 
"Art. 70_ 0 curriculo minimo e a dura9iio dos cursos que habilitem 

a obten9iio de diploma capaz de assegurar privi/egios para o exercicio 
da profissiio liberal... vetado ... seriio fixados pelo Conselho Federal de 
Educa9iio. 

"Partigrafo unico. Vetado ". 

A remissao e subseqiiente transcri~ao do "paragrafo linico vetado" sao valiosas para 
a contextualiza~ao dos elementos de controle a que estava submetida a educa~ao superior, 
servindo "as razoes do veto" como alerta daquela epoca para os dias atUais: 

"Art. 70 . ............................................................................................ . 

"Paragrafo unico {vetado). A modijica9iio do eurriculo ou da 
durar;iio de qualquer desses cursos em um ou mais estabelecimentos 

· -.· integrantes de uma universidade, depende de aprova9iio preVia do _ 
· ·· ' ·. mesmo Conselho, que terti a faculdade de revogti-la se os resultados 

.. '-· :' - .· .... '· obtido~ niio se mostrarem vantajosos para 0 ensino ". '',. ·_, ..... . 
-~-:'~·:· -.-:_;_::(' ' -- .. --.... ~~,·-:_::-:, ·.:-<: ... _··.: ·:·._:_._:. ,,_;·.' ' __ .: .. ::_:":·:· .· :,';" .'· ·· .. _-.. . 

' • . '. Assi~: as "raz.Oes do veto" do tr;mscrito. par{tgr;uo ooico contemplarn, j a para. aqueia 
-· epoca, restri~5es ao 'tigorismo formal( ... ) que nada contribui para a eleva~ao dos padroes de 
ensino e para a sua adapta~ao as condi~oes locais": 

"0 art. 70 (caput) ja exige curriculo minimo e anos previstos de 
dura9iio fixados pelo Conselho Federal de Educa9iio para os cursos cuja 
diplomaflio assegure privi/egios, o que constitui o maximo de 
regulamenta9iio admissivel em face da autonornia universitaria. Pelo 
panigrafo unico as exigencias atingem a extrernos ao impor autoriza9iio 
previa do mesmo Conselho para qualquer modijica9iio m curricu/o ou 
na dura9iio dos cursos. A experiencia brasileira indica que nada 
ganhamos com a regularnenta9iio rigida do ensino superior ate agora 
vigente, pois de/a so obtivemos um rigorismo formal no atendimento das 
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-- - 0 ato nonnativo, portanto; diferenciador ou 'caractenzador .dos seritidos:-~e ~ca. oti -d~ ' 
contextualiza~ao do processo educacional bra5ileiro·nao"i:i~e-~ansformar-se~in'-m,rifiril_ eiri si ' 

-- inesmo, mas deve ser ooncebido-como 0 instrumelito rom que se ate,ndem ·ru. reS{>eetivas . 
peculiaridades e, conseqiientemente, -- do novo tempo :em que- vivemos, a : exigir dos 
profissionais mruor autono~a na sua capacidade ' de incursionar, coni deseinpenhos 

,-cientificos, no nirn.o do saber ou na areado conhecimento ondese situa a sua gni9-ua~ao, no 
. ' ritrno celere coni que se processarn as mudan~as. ' 

Isto significa que era plenamente possivel, aquela epoca, cogitar-se _ do curricula 
. rninimo nacional para o curso de gradua~tao Em Ciencia.S Econornicas, com os oonteudos . 
determinados para todo o Pais, reservando-se as instituifiX>es de ensino uma margem limitada 

- para agregar, na composiyao do seu curricula pleno, algumas disciplinas optativa5, dentre as 
relacionadas pelo proprio Consellio, a fim de que, tarnbem dentre elas, o colegiado de curso e, 
a seguir, os alunos escolhessem uma ou dims, segundo suas motivafiX>es ou se as institui~oes 
de ensino pudessem oferecer ou estivessem empenhadas por faze-lo. · 

De resto, na educayao superior, os rurriculos minimos nacionais representaram o 
perfil nacional de urn determinado profissional, que se considerava habilitado para exercer a 
profi.ssao em qualquer parte do Pais desde que tivesse o seu diploma registrado como 
decorrencia da conclusao de urn curso de graduayao reconhecido, o que implicava em previa 
constatayao de que o respectivo curricula minimo estabelecido pela via ministerial tivesse 
sido religiosamente cumprido. 

Em face, portanto, do que dispunha o art. 70 da LDB vigente, em fevereiro de 1962, 
logo ap6s a publicayao da referida Lei, o Conselho Federal de Educayao editou o Parecer 
397/62, para os curriculos rninimos e dura~tao dos cursos de graduayao em "Ciencias 
Atuariais, Ciencias Contabeis e Ciencias Economicas", do qual resultou a Resolu~o s/n, de 
8/2/63, fixando "os minimos de conteudo e de durayao dos cursos" acima referidos. 

0 curricula minimo assim concebido, com dur~ao de quatro anos, perdurou, em 
, _ a _ --: ambito nacional, ate o advento da Resolu~ao CFE 11/84, decorrente do Parecer 375/84-CFE, 

• .. -. - .·que fixou o novo curricula rninimo · e a dura~ao para o. curso de graduayao em CienCias · · 

.. 
,'(_i·.\_' __ -_·_:·--_:.~_~_.·".:_'_: __ ._._:. < - ' . :. :. Ec_o:riorrii~as'" ~mo se detalha, por ep~ca e pelo respectivo ato nol1l?;ativq, _nos comentarios 

· - -- "· : -\~ .. aduzidos nos paragrafos pertinentes deste Relat6rio. · · "· -- · · . · ·. · · -· · 
---,- _,- ---_\ -· .. - • < • ••• I' 

.:·--
. . ' • ' . . . I 

-. Pela Resoluyao CFE. sin de 8/2/63, o curricula curso de -graduayao em Ciencias. 
· · Economicas ficou definido como urn conjunto de nove disciplinas para o ciclo basico e oito 

disciplinas para 0 ciclo de forma~ao profissional, como a segilir se detalha: 

Cicio Basico: 
IntroduyaO a Economia 
Matematica 
Contabilidade 
Estatistica 
Historia Economica Geral e Forma~tao Economica do Brasil 
Geografi.a Economica 
Instituiyoes de Direito 
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,e 
....... 
. ·.. ~· . 

........ 

.. ·-· . -~ .. :::. - .. r.-. ~ - - .. -· ~ 

Introdu~ao ·a .ACfillliiistra~ffO e · · · 
.. - ~ciologia · - - · · 

-. ;/ 

Cicio de Fonrui~o Profissional: 
Analise Macroeconorriica 
Contabilidade Nacional 
Ecoromia Intemacional 
Moedas e Bancos 

.• .. 

Historia do Pensamento Economico ·· 
Analise Microeconomica 
Finan~as Publicas e 
Politica e Programa~ao Economica 

.,·, .. 

.. --. 
-: ;_: . : __ .. ) ; 

. · .. · · .. :.-. 
- .. ·-· 

... 
; ·., 

Ademais, a Resolu~ao CFE sin, de 8/2/63, ao fixar a dura~ao do curso em quatr:o 
anos letivos, sob regime seriado, correspondentes a oito semestres letivos, tambein admitiu, . 
no paragrafo (mico do art. 2°, que o curso fosse "organizado com maior dura~ao e menor 
carga horaria por dia", havendo "a possibilidade de matricula em disciplina ao inves de 
matricula por serie". 

Constata-se entao que poderia ocorrer flexibiliza~ao quanto a dura~ao ou no sistema 
de oferta, mas nao poderia.ocorrer nos dois segmentos do curriculo minimo, nas disciplinas 
obrigat6rias, ali estabelecidas para o ciclo basico e para o ciclo de forma~ao profissional. 

Convem registrar que a fixa~ao do referido curriculo refletiu os resultados de 
inquerito realizado em 15 Escoias de Economia, peio Conseiho Federal de Educa~ao e de 
estudos na especie feitos por comissao de professores constituida pala entao diretoria do 
Ensino Superior do Ministerio da Educa~ao e Cultura, alem de "sugestoes isoladas provindas 
de algumas escolas e de grupos de professores", convindo transcrevei os seguintes registros 
extraidos do Parecer 397/62, editado com base no art. 70 da LDB 4.024/61, que reflete o 
carater rigido em materia curricular, na epoca: 

_ •• , .. 1 .. -,.·· 

.-....·. '' ··~-. '-::; 

"Pelo inquerito acima citado, veri.fica-se variar;ilo signi.ficativa de 
escola para escola no curricu/o adotado nos cursos de economistas. 

'. 
' •,· 

,, '> 

. ·• .. ·· ·. '' 

· .. Algumas materias silo ensinadas em todas, iE vezes com diferimi;as de. 
nomf!S. Em certos casos a nomenclatura diversa tera sido utilizada como 
possivel prop(Jsito. de_ enfa~e a certos iingulos ou setores. d() mesmo 

·· ··- _ conhecim(mio. · Siio 'iambem numerosas as materias lecionadas ·em uma 
. -ou duas esco/as apenas ". . :'_;,·· 

No mencionado Parecer consta tambem o entendimento sobre cimiculo. minimo, 
especificamente, para o curso de gradua~ao em Ciencias Ecortoffiicas: 

"A expressilo curricu/o minimo deve ser entendida, a nos so ver, em 
termos de possibilitar o primeiro contato com a projissilo, a aprerider a 
estudar as teorias e tecnicas que /he silo pertinentes e a aproveitar ao 
maximo as aquisir;oes que a aprendizagem em servir;o vai ensejar ". 

Aduza-se ainda que o Conselho Federal de Educa~ao ensejou flexibiliza~ao quanto a 
metodologia ltilizada na operacionaliza~ao do curriculo, indicando altemativas para que as 
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. . .:-~-- -facwdades pudessem: Irielhor deserivolver OS 'tnilialhds,acadi~jinc9S,: de mal}_¢J:r:~ ~(pemnti :. ··. - . . -

· ,ffiaiorincursao ci~}ificae.dep~quisi~?~~te()~urs~;:'~~~%~~~~·¥.;*-aA~_f~~t~_r~?::-: ·-

" 0 eurso de Economiil tera que 'uiiliziir -_d;iii·-;}/luit{z }reqilenH~:' ';' ' ' < 
seminarios, trabalhos escritos ·de pesquisa 'l}ii)lidgrii_jica; }lesquisas' de: ·- ~- -
dados,· debates, analise's etc:~ 0 qu_i iln]JOe jo'rte redu'r;ao' do __ numero'de - ' 

- materias a serem ensinadas; mesmo as que mmto$_reputamim.portO:n~es. __ -:.: _: __ -

"Esta vista que -o curricuio qu~ estamos apres~iliand~ niio enume:a--. 
todas as materias que podem ser ens'inadas em um ~curso de formar;tio de -. 
economistas. 0 CFE fixa apenas urn minima (Qbrlgatorio) cfoe s~ra d 
mlcleo. As escolas caben:i integra-lo com as materias que julguem 
necessarias, em carater compulsorio ou eletivo, -bem.como desdobra-:las, . 
segundo suas possibilidades financeiras e de projessorado e as 
conveniencias e interesses profissionais e culturais do meio -e dos 
alunos''. 

0 curriculo minimo, portanto, nao somente direcionava urn determinado desempenho 
profissional na epoca, como tambem - se nao enumerava todas as materias - continha aquelas 
a serem cumpridas nacionalmente, como nucleo exigido de todas as escolas, com as 
respectivas denomina~oes apresentadas na referida Resolu~ao. 

Nesse contexto, sob a egide da entao LDB 4.024/61, foi assim mantido o curriculo 
minimo estabelecido em 8/2/63, ainda que mudan~as pudessem ter ocorrido a partir da edi~ao 
da Lei 5.540, de 1968, considerada como a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Superior ou 
Lei de Reforma Universitiuia, com flexibiliza~oes relacionadas com a oferta de cursos de 
gradua~ao, observadas, no entanto, sempre, as competencias do Conselho Federal de 
Educa~ao para a fixa~ao dos curriculos minimos nacionais e sua dura~ao para os cursos de 
gradua~o. 

Esses niveis de competencia do Conselho Federal de Educa~ao nao se modificaram 
com o advento da Lei de Reforma Universitiuia, como se observa dos arts. 26 e 27 da 
mencionada Lei: 

"4rt. 26. 0 Conselho Federal de Educa9tio fo'ar6 o ~urriculo minima . 
. e a dura9tio minima c!os cursossuperionis correSpoiulentes a profissoes 
-regziladas ein lei e de ~utro; necessarios ao' dese"nvOlviine;;to n~ciona{ 

' . . 
· .. 

"Art. 27. Os diplomas· e;pedidos por Uizive;sidades federal. ou 
estadual nas condi9oes do art.-_15 da Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Educa9lio, bem como os de cursos credenciados de pos-gradua9tio sertio 
registrados na propria universidade, importando em capacita9lio para o 
exercicio profissional na area abrangida pelo respectivo curricula; com 
validade em todo o Territo rio Nacional. 

"§ 1 ~ 0 Ministerio da Educa9iio e Cultura designara as 
universidades federais que devertio proceder ao registro de diplomas 
correspondentes aos cursos rejeridos neste artigo, expedidos por 
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. . ~ 
:: ~' -.. ~ ..... 

"§ 20. Nas !!nidades' da Fedef~r;ao :~,;, .q~e- haj~ ~zi;,iviFiaaae 
estadual, nas .. condir;oes referidas :. ~ nest(;! . ~af1igo, : os .. · dijJlom,cis 

. correspondentes .. aos mesmos eursos,. eipedldos por esta~e/ecim~ntos . 
: iso/ados de ensino superior mantidos pe/o Estado; · seriio: registrados .. 

ness a Universidade ". · · . . · · 

·, 

Foi manti do, portanto, em 1968, o rile smo balizam~nto_· da LDB de_l961,. q~e norteara 
o ":Parecer 397/62 e a Resolur;:ao de 8/2/63, atos esses que, apesar do· ·curriculo mininio 
aprovado, obrigat6rio em ambito nacional, revelaram certo avanr;:o na metodologia para a 
operacionalizavao do curriculo pleno do curso de gradua~ao em Ciencias Econoi:rJ.icas, na. 
medida em que ensejavam a flexibilizavao na duravao e na oferta, como ant~s comentado,, e 
abrirain espar;:o para que as unidades de ensino otirnizassem o processo educativo, desde que . 
fossem cursadas as materias nacionais fixadas para os dois ciclos anteriormente mencionados. 

Assim foi o curso de graduar;:ao em Ciencias Economicas ate 1984, quando adveio o 
Parecer CFE 375/84, de que resultou a Resolur;:ao No 11/84, com as modificar;:oes ali 
introduzidas e que se constituiram urn novo marco legal, vigente ainda ate entao, ate que seja 
revogada com a deliberayao da Camara de Educar;:ao Superior sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Graduavao em Ciencias Econornicas, ora relatadas, em 
decorrencias das peculiaridades da LDB 9.394/96. 

0 Parecer 375/84 ensejou que o curso de graduar;:ao em Ciencias Econornicas fosse 
concebido com urn curricula minimo que compreendesse as seguintes materias, 
respectivamente, de "formavao geral" e de "formar;:ao profissional", nesta Ultima incluindo 
"atividade curricular" (sic), denorninada ''monografia", integrante daquele nucleo comum 
profissionalizante: 

' . 

I
I-A 

MATERIA DE FORMA<;AO GERAL 
Nucleo Comum (seis materias) 
1. Introdur;:ao as Ciencias Sociais (Evoluvao das Ideias Sociais) 
2. Introduyao a Econornia . 
3. Matematica . 

... . 4.· Introduyao a Estatistica Econornica . 
5. Instituir;:oes de :i:>ireito ·:· :: · . ·; ~ · ·. . 
6. Contabilidade eAnalise de.Balanr;:os . · 

·:·:,··. 

-·,\:··. -· .... -

I-B Materias de Escolha r 
7. Sociologia 
8. Ciencia Politica 
9. Antropologia 
10. Economia e Etica 

ll- MATERIAS DE FORMA<;AO PROFISSIONAL 
IT-A Nucleo Comum- Formavao Te6rico-Quantitativa (oito materias) 

11. Estatistica Economica e Introduvao a Econometria 
12. Contabilidade Social 
13. Teo ria Macroeconomi ca 
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14. Tooria~iici-oeconorriica .. 
.· ··:: 15 .. Econoillia Intemacional ... · 

16. Econorriia ·do Setor PUblico . • 
. .-. ·.·. 

: ·· .. 

17. Economia Monetaria 
18. Desenvolvimento S6cio-Ecooomico 

11-B Nucleo Com~- Form~ao HisroriCa. '(quatro materias)· 
19. Hist6ria do Pensamento EconoiDico · 
20. Hist6ria Econ6mica Geral ·_ . 
21. Forma~ao Econ6mica do Brasil 
22. Economia Brasileira Contemporiinea 

ll-C Nucleo Comum- Trabalho de Curso (duas materias) 
23. Tecnicas de Pesquisa em Economia 
24. Monografia (atividade curricular) 

ll-D Materias de Escolha / 
25. Politica e Planejamento Econ6mico 
26. Elabora~Yao e Amilise de Projetos 
27. Processamento de Dados · 
28. Econometria 
29. Economia Agricola 
30. Economia Industrial 
31. Economia Regional e Urbana 
32. Economia do Trabalho 
33. Demografia Econ6mica 
34. Economia dos Recursos Naturais-
35. Economia dos Transportes 
36. Economia da Energia 
37. Economia da Tecnologia · 
38. Administra~ao 
39. Metodologia da Amilise Econ6mica- / 

.· .. - ., 

'· ' . 

.· . Assim, nos termos do art 3° da Resolu~ CFE 11/84, ate as materia5 de escolha pelas 
iriStitlli~oes estiveram previarnente estabelecidas naquele ato normativo. 

-.··. '.· '··, 

: >\·( ).{·,>.'~:~·.: :··:-' Aie~ disso, "mo~~;~~~~ ::·como "trabanlo d~ c~so'; ou ''tral,~o ·de· ~aduayao" (~i~), . 
. . .iritegrou ·o. curriculo minimo. estabelecido no ~art. 2° daquela Resolu~ao, com trat~enfo 

especial e obrigat6rio em termos de. carga horaria a que devesse oorresponder, fixando-se 
ainda uma exigencia ou condiyao para que 0 aluno se candidatasse a sua elabo:i-ayao, isto e, a 
monografia s6 poderia habilitar-se o aluno que tivesse completado pelo menos 1.800 horas-:
aula do curriculo pleno, ou seja, 2/3 do curriculo rrinimo fixado no art. e da Resoluyao 
11/84. 

0 curso de bacharelado em Ciencias Econ6micas teria que ser ministrado com, pelo 
menos, 2.700 horas-aula, ai incluidas as 240 horas da monografia, e cuja integralizayao teria 
de ocorrer no minimo de quatro anos e no maximo de sete anos, correspondentes a, pelo 
menos, oito semestres letivos, e, no maximo, quatorze semestres letivos, e cujo termo mooio, 
a cargo da escola, estaria nesse intervalo a ser fixado no curriculo da instituiyao, de acordo 
com a carga honiria do seu curriculo pleno a que se obriga a cumprir. 

Jose Carloo e Zimmer/0074/SOS 8 

\. . 
: "· .-. ~_:, ~ ,. . ' '' -·· .. - ' ... -- . " ~ . 



\ .... }. ~ :' 

. -.·.a 
",\ .• 

·.·':: 

Pretendia-se, apesar _disso, o · alcance do ca:fater pluffil ·daS ci.endas .:econ6:m.icai,· 
. · formadas por correntes _de pensamento e paradigffia.s diversoS; ajustados ao .. disposto ·no 

paragrafo imico do art. 3°, versando sobie as Materias de Escolha,_ no seguinte teor: -- - -· 

"Art. 3~ ......................... :.'.: .......................... ~--:···········,-··'·······-··'···~-----

"Panigrafo z'mico. A escolha a que se refere este artigo, feita pelo 
colegiado de orienta9iio didatica do curso podera ser revista quando o . 
indicarem a evolu9iio da economia e as necessidades do en sino",_ 

As quinze "Materias de Escolha", tambem "integrantes do curriculo minimo" 
nacional, como ja se disse, nao poderiam erisejar opyoes outras senao dentre as elencadas. 

Os principios elencados no Parecer 375/84, considerados como "principios basicos 
para a proposta", nao mais correspondem as exigencias da realidade do mundo 
contemporaneo, na graduayao em Ciencias Economicas, em face da concepyao de urn novo 
perfil do egresso. 

Certamente a concep~ao da dinfunica para a educ~ao superior, prevista na LDB 
9.394/96- e nas Diretrizes Curricuiares Nacionais que informam, por seu carater geral, as 
peculiares Diretrizes Curriculares da Graduacao em Ciencias Economicas, se revela nas 
finalidades, dentre outras, expressas nos incisos IT e ill do art_ 43 da referida LDB, "litteris": 

:.-_: .. -...··,. 

"Art. 43 . ............................................................................................... . 

"II- fonnar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos 
para a inserr;iio em setores profissionais e para a participa9iio no 
desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formafiio 
continua; (destaca-se) . 

· . . "III_- incentivar o .traballzo de pesquisa einiciar;ll.o cienti.fic(l, visando 
o desenvo/Vimento · da ciericia e da tecnologia -e · da ~riar;iio e difusiio da 
cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do luimeni e do meio em. · 
que vive". (destaca-se) 

Outra, pois, e a atual.concep~ao dos cursos de gradua~io, incluindo a graduacao em 
Ciencias Economicas, a. partir da Lei 9.394/96, incumbindo ao Conselho Nacional de 
Educacao, atraves da Camara de Educavao Superior, fixar as diretrizes curriculares para cada 
curso de graduacao, como, alias, ja estava estabelecido na anterior Lei 9.131/95, mantida no 
art. 92 da nova LDB. 

As diretrizes curriculares de cada curso de graduacao se voltam e se orientam para o 
devir, para o vir-a-ser, sem prejuizo da imediata inser~ao do profissional no mercado de 
trabalho, como co-responsavel pelo desenvolvimento social brasileiro, nao se podendo 
direciona-las a uma situa~ao estatica ou contextual da realidade presente. 
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20/12/96, e confirmado·pelo Plano Nacional qe E~U(;a~ao;:~d~~acor<l~·ci)ni a~ei 10.J72,'Ae .. 
. 9/i/2001. Com efeito, coorente.com OS principios e firialidages~coriStarites·doi(a:rtii>J<.> e.~B da;: . 

·· LDB, sem prejuizo de outi:-os, o art. 9°, e seus incisos vrr·e ~·se c~adunam·corri'o.disposto ' . 
na Lei 9.131, de 24/11/95;._que confere a atribul~fu) a. Cfurtarn ~e Ecluc~ao .. ~uperior. do 

· Conselho Nacional de Educa~ao para delibenir.sobre as Diretrizes. Curricuhires ·;N'acionais 
para os Cursos de Gradua'rao, a partir das propoStas que fo~sem. encami~adas ao Co~~Iho : 
Nacional de Educat;ao. pela Secretaria de Educa'rao :Superior. -: · · .· · · 

Desta maneira, enq~to as precedentes Leis 4.024/61 -~ SS40/68 atnbuiram ao· entao 
Conselho Federal de Educa~ao competencia para definir "curriculos minimos nacionais e a · 
dura~ao dos cursos de gradua~ao", a maioria dos quais vigentes desde 1962, as attmis Leis. 
9.131/95, 9.394/96 e 10.172/2001 apresentam nova configura~ao p!ifa as defipi~oes politi~ · 
da educa~ao brasileira, coerentes com a Carta Magna promulgada eni 5/10/88. · 

~ Para substituir os curriculos minim:os obrigat6rios nacionais, ja neste novo contexto 

-e 

legal, advieram as Diretrizes Curriculares Nacionais, lastreadas pelos Pareceres 776/97, 
583/2001 e 067/2003, os quais informam o presente relato em tomo de todas as propostas 
recebidas da SESu/MEC, dos 6rgaos de representa~ao profissional e de outros segmentos da 
sociedade brasileira, de cujas contribui~Yoes resultarao, em final, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduacao em Ciencias Econ6micas. 

Este Parecer, portanto, contempla as orienta~oes das Comissoes de Especialistas e as 
da SESu!MEC, as quais, na sua grande maioria, foram acolhidas e reproduzidas na sua quase 
totalidade, nao s6 por haver concordancia com as ideias suscitadas no conjunto do ideario 
concebido, mas tambem como forma de reconhecer e valorizar a legitimidade do processo 
coletivo e participativo, que deu origem a elabora~ao dos documentos sobre Diretrizes 
Curriculares Gerais dos Cursos de Gradua~ao, cujas propostas foram encaminhadas pela 
SESu/MEC para delibera~ao deste Colegiado. 

As valiosas contribui~oes recebidas dos Conselhos Federal e Regionais de Economia e 
a.S manifesta~Yoes ocorridas na academia e no mundo profissional, em particular aquelas · 

. oriundas de congressos . e encontros da ANGE, da ANPEC, ' do . Sistema 
COFECON/CORECONs, da Federa~ao Nacional dos Economistas -. FENECON e de outr::is ... 
-~c~3;~e~ correlatas, alem da profunda disctiSsao em audienCia5 p4blic~, se acrescer~. ~- . : .. 

:' ~-: -P~I)OStaS anteriorimmte formuladas~ peimitindo a 'estes Relatores, analis~.;Jas de "per 'si erp ' . 
. ,· ·:-: eaffilllin dos aspectos constitutivos do roteiro adotado, culminando com a proposta ·a~·uin 

.. projeto de resolu~ao que contemple OS anseios de todos OS colaboradores e a coerencia em 
. rela~ao ao entendimento da nova concep~ao educacional que oontem, em seu ceme e como' 

proposta nova, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Gradua~ao em Ciend:as 
Econ6micas. 

Em segmento proprio deste Parecer, todas as propostas e contribuicoes foram objeto 
de acurada reflexao, nao significando desapre~o algum aquelas eventualmente nao 
contempladas, posto que o presente Parecer deve revelar-se harmonica com os principios e 
finalidades que informam as atuais legisla~Yao e politica educacional brasileira. 

Cumpre agora, portanto, propor a Camara de Educat;ao Superior, o estabelecimento 
das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduayao em Ciencias Econ6micas, 
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;:::J::;} "":. ·-- :--,- ;· cujas-·especifica~o-es. e detalhamento . atenderiun: ao dispo5to":nos· P~¢ceres' CE$/CNE: 776.. . · • ; ··. · -·· -· ·. . . 
::;::.-~ ~= :.·. . >:·,:Ss3/700l'e 067/2003, ~specialmente qu~tp_· a me~odoi9gia·,~doiaa~ ~llfocarido,j>ela 6,t&in;' . · · 

'., '•' ' . .• orgamza~ffo . do/ curso, .. 'projeto . pedag6glcp; :.:. 'perfil .. ' de'~ejado·.·' d? ,; :rorrmmdo, .. ·· 
. . ' ; . . coinpete:ocias/habilidade5/atitudes~ conteudos curriculares; . orgruii.za~ao -~ ·culrictiiar/ e~tagio;: . ' 

,··_ 

: ~ ., 

_.F· : 

·e· . .· 

.·. 

.-.' 

··, . cimlcular •. supeivisionado, . atlvidades complementares, -_.. acompanlian:lenio :: e ' '~valia~a<) ·~ e . ' . . .. · 
· tfaballio de curso. · · · · · · · · · · · · 

?? Organiza~ao do Curso 

A organiza~ do curso de grad~ao em Ciertcias Econoniic~, · ohservadas · as 
fu~trizes Curriculares Nacionais e os Pareceres desta . Camara, · indicani · claraiherite os 
componentes curriculares, abrangendo o perfil do fonriando, as competencias e habilidades, 
OS conteudos curriculares e a dura~ao do curso, 0 regime de oferta, as atividades. 
complementares, o sistema de avalia~ao, o estagio curricular supervisionado. e o trabalho de 
curso ou de gradua~ao, ambos como componentes opciortais da institui~ao, sem prejllizo de . 
ouiros aspectos que tomem consistente o projeto pedag6gico. 

?? Projeto Pedagogico 

As institui~oes de ensino superior deverao, na elabora~ao do projeto pedag6gico do 
curso de gradua~ao em Ciencias Econornicas, definir, com clareza, os elementos que lastreiam 
a propria concep~ao do curso, com suas peculiaridades e contextualiza~ao, o seu curriculo 
pleno e sua adequada operacionaliza~ao e coerente sistematica de avalia~ao, destacando-se os 
seguintes elementos estruturais, sem prejuizo de outros: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em rela~ao as suas inseryoes 
institucional, politica, geografica e social; 

II- condi~oes objetivas de oferta e a voca~ao do curso; 
ill - cargas horarias das atividades didaticas e da integraliza~ao do curso; " 
N - formas de realiza~ao da interdisciplinaridade; 
V- modos de integra~ao entre teoria e pratica; / 
VI - formas de avalia~ao do ensino e da aprendizagem; 
VII - modos da integra~ao entre gradua~ao e p6s-gradu~ao, quando houver; _.;-
VIII - cursos de p6s-gradua~ao lato sensu, nas modalidades especializa~ao integrada. 

e/ou subseqiiente a gradua~, de acordo com o surgimento das diferentes ~anifesta~oes ·do . 
.. . . )~msainento econornico, .e de aperfeic;oamento, de acordo com as efetivas demandas do 

.. _'.· :·.?:,. fl~~~pen1lo pr()fissional; .: :~·.·. · . ,· · ·,:. :· :. · · :; . . · .. · • ... · •· .: ·." ..... __ . ·. ·. . .. 
. ::-· : ;: .. <.~:.:·' ·~;:tlf(: ~-·iricentivo a pesqms~· como necessario pioloiigamento d3. atiVidade de ensino ,e: 

·· ·. \. c9mo-~entopara a iriiciac;ao cientifica; . · . · · · 
. . "· · '" • ·X ._, 'fegulamenta~ das atividades relacionadas com trabalho ·de curso ou trabalho ·de 

· · gradua~ao, de acordo com a op~ao da5 institui~oes de ensino, sob diferentes modalidades; · 
XI - concepc;ao e composic;ao das atividades de estagio curricular supervisionado 

opcional, quando for o caso, contendo suas diferentes formas e condi~oes de realiza~ao, 
observado o respectivo regulamento; e 

XII - concep~ao e composi~ao das atividades complementares. 

Na elabora~ao do Projeto Pedag6gico do Curso de Ciencias Econornicas deverao ser 
observadas as seguintes exigencias: 

I- comprometimento como estudo da realidade brasileira, sem prejuizo de uma s6lida (CJ 
forma~ao te6rica, hist6rica e instrumental; 
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·:-,: .. ~--,·-·; .. -- ~- _.·::· ... 'n - plura.Iismo··. metodol6gico; ·em coerencia:·coni "o 'c.arate~·:"plm:hl,'·;druf~.ciencias 

.. - ·;;-~~ ;, ecoriomicas formadaS poi ~orrentes de perisam,entO e. paradigij}as div¢r~o~;-~_.:·,; _ .•. _: ·. , ~·: ?'" · ·;, ·.: .· ·.:. ·. : .. . .. 
: ·;-.: · III- enfase·nas mter-rela~es dos fenomeno~ ecori6mic6s c6in:·o todo s~cial'em que se 
- - "·. _., . 

. msere; e .,. ·· ·· ·. ---~ · . : 
· -- IV- enfase na forma~ao de atitudes, do senso etico· par3: o exercfcio profissional.e para 

.a responsabilidade· social, ingi~~ns~~eis-~ -~~ei_ci~i'~ DftuTIJ ·da p~ofissao. _ .. . · 
-- .. ~- ~-· -~~-~~~;-~~~-.~ ---~- ... .:. -~ ·<- ;::!-~~~~ . ./ 

?? Perlil Desejado do )?ormando _.. 

, 0 curso de gradua~ao em Ciencia5 Ecoriomicas deve. ensejai con9i~oes para que o 
· ·, .- b~charel em Ciencias Economicas esteja capacitado a compreender. as qriestoes dentificas; 
· · ·--'-tecnicas, sociais e politicas relacionadas com a economia, imbuido de s6lida consciencia 

-Social indispensavel ao enfrentamento das situa~oes emergentes, na sociedade humana e . 
- : politicamente organizada Cogita-se, portanto, formar urn pro fissional capaz _de enfrentar ~ 

· · transforma'Yoes politico-economicas e sociais, contextualizadas, na sociedade · bra5ileira, -
percebidas no conjunto das fun~oes economicas mundiais. 

0 Projeto Pedag6gico do curso de Gradua~ao em Ciencias Economicas deve estar 
comprometido com perfil desejado do graduando. Por isto mesmo serao estabelecidas as 
condi~oes para que o bacharel em Ciencias Economicas deve apresentar unt perfil centrado 
em s6lida forma~ao geral e· com dominio tecnico dos estudos relacionados com a forma~ao 
te6rico-quantitativa e te6rico-pnitica, peculiares ao curso, alem da visao hist6rica do 
pensamento economico aplicado a realidade brasileira e ao contexto mundial, de tal forma que 
o egresso possa revelar: 

l- uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questoes economicas 
no seu contexto hist6rico social; 

ll - capacidade de tomada de decisoes e de resolu~ao de problemas numa realidade 
diversificada e em constante transforma~ao; · 

III - capacidade analitica, visao critica e competencia para adquirir novos 
conhecimentos; e 

IV - dominio das habilidades relativas a efetiva comunica~ao e expressao oral e 
escrita 

?? Competencias e Habilidades 

_;;. .i · · -· ·· ._ . . _ . Os Cursos de Gradua~ao em Ciencias Economicas dwem f~rmar profissionais que 
0.: "·· . ' : ; ' ·,' 'revel em; pelo menos, ruf seguintes competencias e habilidades: . ' . 
. , : ·. - · · · ·' · · · · I- desenvolver raciocinios logicamente consistentes; 

n - ler e compreender textos economicos; 
III - elaborar pareceres, relat6rios, trabalhos e textos na area economica; 
IV- utilizar adequadamente conceitos te6ricos fundamentais da ciencias economicas; 
V - utilizar o instrumental economico para analisar situa~oes hist6ricas concretas; 
VI - utilizar formula~oes matematicas e estatisticas na analise dos fenomenos s6cio

econ6micos; 
vn - diferenciar correntes te6ricas a partir de distintas politicas economicas. 

?? Conteudos Curriculares 

Os cursos de gradua~ao em Ciencias Economicas deverao contemplar, em seus 
projetos pedag6gicos e em sua organiza~ao curricular, conteudos que revelem inter-rela~oes 
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'~m a realidade naci6n~e lntem~ion~,-~egundo uma pe~sp~cti~~.lrist6ri6~ ;· ~~ie~~}~d~:-; __ '-- : -. 
. · dos diferentes fenomenos relacionados Com a economi~ utilibmdo" ~ecn()logias inov~dqiak: ~: . ; ·- ' . 
-qu~ at en dam aos seguintes campos interligad~s-de. fonna~ao: . . · . ' ,. -_· - ·- · --. . · _ · '· -. _ · _ -·- · ·. 

- I - Conteudos de Forma~ao Geral, que tern per .obj'etivo -.iritrodllzir o alilllo ao;· . 
conhecimento da cienc1a econo.mica e de outras cienCias sociais, abr~gendo tainbem a5p¢ctQS . 
da filosofia e da etica (geral e profissional), da sociologiil, da ciencia politica e dos estudoo 

· basicos e propedeuticos da administra~ao, do direito, da contabilidade, ·:da matema~ca e d3. 
estatistica economica; - ' 

II - Conteudos de Forma~ao Te6rioo-Quantitativa, que se direcionam ·a. fo~~
profissional propriamente dita, englobando t6picos de estudos ~ais avan~aqos da :matem~ca, 
da estatistica, da econometria, da contabilidade social, da macroeconomia, da microetonomia, 
da economia intemacional, da economia politica, da economia do setor publico, da economia 
monetaria e do desenvolvimento s6cio-economico; · 

ill- Conteudos de Fonna~ao Hist6rica, que possibilitem ao aluno construir uma b~e 
cultural indispensavel a expressao de urn posicionamento reflexivo, critico e comparativo, 
englobando a hist6ria do pensamento economico, a hist6ria economica geral, a fonna<;-00 
economica do Brasil e a economia brasileira contemporanea; e 

VI - Conteudos Te6rico-Praticos, abordando questoes praticas necessarias a 
prepara~ao do graduando, compativeis com o perfil desejado do fonnando, incluindo 
atividades complementares, tecnicas de pesquisa em economia e estagio curricular 
supervisionado, quando for o caso. 

?? Or·ganiza~ao Curricular 

a· ProJeto Pedag6gico do Curso de Gradua~ao em Ciencias Economicas se reflete, 
indubitavelmente, na organiza~ao currie ular, para a qual a institui~ao de ensino superior 
exercitara seu potencial inovador e criativo, com liberdade e flexibilidade, e estabelecera 
expressamente as condi~oes para a efetiva conclusao do curso, desde que comprovados a 
indispensavel integraliza~ao curricular eo tempo util fixado para o curso, de acordo com os 
seguintes regimes academicos que as institui~oes de ensino superior adotarem: regime seriado 
anual; regime seriado semestral; sistema de creditos com matricula por disciplina ou por 
m6dulos academicos, observada a pre-requisitayao que vier a ser estabelecida no curriculo, 
atendido o disposto na Resolu~ao decorrente deste Parecer . 

?? Esbigio Curricular Supervisionado 

0 Projeto · Pedag6gico do Ctirso de Gradua~ao em Ciencias Economicas · deve 
contemplar objetivamente a realiza~ao ou nao de estagios curriculares supervisionados, tao 
importantes para a dinfunica do curriculo pleno com vistas a implementa~ao do peifil 

- desejado para 0 formando, nao OS confundindo com deterrninadas praticas realizadas em 
institui~oes e empresas, a titulo de "estagio profissional", que mais se assemelha a uma 
presta~ao de servi~o, distanciando-se das caracteristicas e finalidades especificas dos estil.gios 
curriculares supervisionados. 

Voltado para desempenhos profissionais antes mesmo de se considerar concluido o 
curso, e necessario que, a propor~ao que os resultados do estagio forem sendo verificados, 
interpretados e avaliados, o estagiario esteja consciente do seu atual perfil, naquela fase, para 
que ele proprio reconh~a a necessidade da retificayao da aprendizagem, nos conteudos e 
pniticas em que revelara equivocos ou inseguran~a de dominio, importando em 
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... reprogram~ao da 'j)i-6pria ·. pniti'ca stipeiv}sioiiada, 
prntica para a methoria do exercicio pro:fissic:)naL · · ·· ··' 

. '.". :· :..-.~·· ~- t:,_.~: :· .· ',.. . . ' .. 
'::·· .. -:-_ - ::-~.: _,·- ·: ·: t- ' . • 

Dir-se-8, en~, que E~tagio Curricul~ Supe~sionadQ\~ ,~<nnpo~ente:-direci<ln?<Io:il;: 
con5oli~ao dos desempenhos pro:fissionais desejados-_·iner~ntes:·ao' per:fir do formando, · 

. devendo cada Institui~ao, por seuS. colegiados. supenoies _atademioos,. aprov'ar' ··o . 
· correspondente regulamento de · estagio, coni suas . diferentes: modalldades ·- de 
operacionalizacao. -

Assim sen do,. o estagio pod era ser reali.zado na propria _institui¢ao d~ ensino, medi~te r 
laboratories' que_ congreguem as diversas ordens pn1ticas. corregponderites aos difenimtes 
pensamentos economicos, modelos e propostas, desde que. sejam estruturados e 
operacionalizados de acordo com regulamentacao propria, aprovada pelo Conselho Superior . 
Academico competente, na institui<;ao. 

Convem enfatizar que as atividades de estagio deverao ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com os resultados teorico-pnlticos gradualmente revelados pelo aluno, 
ate que os responsaveis pelo estagio curricular possam considera-lo concluido, resguardando, 
como padrao de qualidade, os dominies indispensaveis ao exercicio da profissao. 

Portanto, o Estagio · Curricular Supervision ado deve ser concebido como conteudo 
curricular implementador do perfil do- forman do, consistindo numa atividade opcional da 
institui<;ao, no momenta da definit;ao do projeto pedag6gico do curse, tendo em vista a 
consolidacao previa dos desempenhos profissionais desejados. 

?? Atividades Complementares 

As Atividades Complementares, por seu turno, devem possibilitar o reconhecimento, 
por avaliat;ao, de habilidades, conhecimentos, competencias e atitudes do aluno, inclusive 
adquiridas fora do ambiente escolar, hipoteses em que o aluno alargara o seu curriculo com 
experimentos e vivencias academicos, internes ou extemos ao curse. 

Orientam-se, desta maneira, a estimular a pratica de estudos independentes, 
· transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualizayao 
· pro:fissional especifica, sobretudo nas relat;oes com o mundo do trabalho e com os diferentes 

· : .. modelos economicos ·· emergentes no Brasil e no mundo, · devendo s~r estabelecidas e 
. rehlizadas ao Iongo. do. c~so, sob as mais diversas modalidades ennquecedoras da prati~a ··· 

··. pedag6gica cuiricular, integrando-as as diversas peculiaridades regionais e 'culturais. 

Nesse sentido, as Atividades Conplementares podem incluir projetos de pesquisa,' 
monitoria, iniciat;ao cientifica, projetos de extensao, modules tematicos, seminaries, 
simposios, congresses, conferencias, alem de disciplinas oferecidas por outras instituicoes de 
ensino ou de regulamentat;ao e supervisao do exercicio profissional, ainda que esses 
conteudos nao estejam previstos no curricula plena de uma determinada instituit;ao, mas nele 
podem ser aproveitados porque circulam em urn mesmo curricula, de forma interdisciplinar, e 
se integram com os demais conteudos realizados. 

Em resume, as atividades complementares sao componentes curriculares que 
possibilitam o reconhecimento, por avaliacao, de habilidades, conhecimentos e competencias 
do aluno, mesmo que adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a pratica de estudos e 
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· ~ atividades indeperideil~- tranSversais, opcionais, de interPisCip~~dade, esp~ialiriente _nas·- · 
·. rei~oes com 0 ri:mndo do trabalho e com as a~oes de extensff<>dli!ijQ'~a:-~Illumdade~ '· :.-· -_- - '"'. < -· 

. '// -.. · ·. .· ·.. . - . : ... .--;._ :_·:_--:_-~~-~~~:--....= __ :~- .·. - ·. . . . 

As atividades compleinentares podem tambein compree.rider;estudos desenvolvid<_>s e111: 
cUriOs seqiienciais ou em cursos de gradua~ao e p6s-gradua~~ em'CienciasEconomicas ou 
em outras areas correlatas, desde que esses cursos estej'affi iecoriheciqos e as 1iJ.stituiceeS 

· devidamente credenciadas para resguardar o aproveitamento de esiudos epJ que o aluno tenha 
sido aprovado. · · - · 

Trata-se, portanto, de componentes curriculares enriqu~edores e i~plementadores_ do 
proprio perfil do formando, sem que se confundam com estagio curricUlar supervisioriado. · 

Nesse mesmo contexto, estao as atividades de extensao, que podem e devem ser 
concebidas no projeto pedag6gico do curso, atentando-se para a importante integra~ao das 
atividades do curso de Ciencias Economicas com as experiencias da vida cotidiana na 
comunidade, e nos mercados informais ou emergentes, alguns dos quais estimulados ate por 
programas de govemo_ Com efeito, fica eSt:abelecida a coerencia como disposto no art. 44, 
inciso IV, da LDB 9.394/96, cuja finalidade basica, dentre outras, consiste em propiciar a 
comunidade o estabelecimento de uma rela~ao de reciprocidade com a institui~ao. AssiiTl, 
podem ser integradas as atividades complementares, enriquecedoras e implementadoras do 
proprio perfil do formando. · 

?? Acompanhamento e Avalia~ao 

As institui~oes de ensino superior deverao adotar formas especificas e alternativas de 
avalia~ao, intemas e extemas, sistematicas, envolvendo todos quantos se contenham no 
processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a identi:fica~ao e 
consolida~ao do perfil do formando, estando presentes o desempenho da rela~ao professor x 
aluno, a parceria do aluno para com a institui~ao e 0 professor e a clara percep~ao das 
implica~oes s6cio-economicas do seu tempo, de sua regiao, da sociedade brasileira e das 
rela~oes do Brasil com outros modelos e manifesta~oes da econornia mundial. 

Importante fator para a avalia~ao das institui~oes e a produ~ao que elas podem colocar 
_a disposi~ao da sociedade e de todos quantos se empenhem para o seu desenvolvimento 
econoillico-social, valendo-se do crescimento e no avan~ da ciencia e da tecnologia Com 

· ._~efeito, ·a produ~ao que uma Institui~ao divulga, publica, sociali.z3, certamente sera urn forte e 
·ponderavd indicador para o acompanhamento e· avalia~ao sobre a Institui~ao, sobre o curso _e 

· · para os alunos em particular que, durante o proprio curso, ja produzem, como reflexo da 
eonsciencia que possuem quanto ao desenvolvimento de suas potencialidades e de seu 

-· comprometimento com o desenvolvimento politico, econornico ~ social. 

Nesse passo, destacando-se, de logo, a exigencia legal no sentido de que OS pianos de 
ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do inicio do periodo letivo, deverao conter, alem 
dos conteudos e das atividades, a metodologia do processo de ensino-aprendizagem, os 
criterios de avalia~ao a que serao submetidos e a bibliogra:fia basica. 
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E necessario .que 0 Projeto Pedag6gico do Cm:so de'den~i~ Ecoriamic~ cont~llli~ a 

cl~ opyao de cada instituiyao de ensino superio~ sabre·. ~ .in~lusa0 · ·ou · ~ao de · trabalho -de .. · 
CUrSO, tambem denomffiado trahalho de graduayaO. . . -. . _ -- ' - , - . . · . . .. - _ - . ', . 

. . : . . . . . . 

DeSta mane ira, o "trabalho de curso" · ou ~'trabalho de_ grad~ayao'~ deve se~ entendido 
COIDO uin componente curricular opcionru da instituiyaO que, se 0 adotar, podeni deserivolve
lo em diferentes modalidades, a saber: monografia; projetos de atividades ceritrados em .· 
determinada area te6rico-pnitica OU de formacao profissional qo CUfSO~ OU ~da apresentay§O 
de trabalho sabre o desempenho do aluno no curso, que reima e ·con5olide as experiencias ein 
atividades complementares e tecnicas de pesquisa em economia 

Optando a instituiyao por incluir no curricula do curso de graduayao em Ciencias 
Economicas trabalho de curso, nas modalidades referidas, deveni emitir regulamentayao 
propria, aprovada pelo seu Conselho Superior Academico, contendo, obrigatoriamente, 
criterios, procedimentos e mecanismos de avaliayao, alem das diretrizes tecnicas relacionadas 
com a sua elaborayao_ 

IT- VOTO DO RELATOR 

Voto favoravelmente a aprovacao das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso 
de Graduayao em Ciencias Economicas, na forma deste Parecer e do Projeto de Resoluyao em 
anexo, do qual e parte integrante. 

Brasilia-DF, em 18 de fevereiro de 2004. 

Conselheiro Jose Carlos Almeida da Silva- Relator 

Conselheiro Lauro Ribas Zimmer - Relator 

- ill-DECISAODACAMARA 
.·· .· .. :-~:::·-.• -A ,Camara de Educayao Superior acompanha o voto do Relator, com declarayao de 

- • - • -:·_ • i :._ •• yot;o· do conselheiro Jacques Schwartzman . 
. __ ,·. 

Sala das Sessoes, em 18 de fevereiro de 2004 

Conselheiro Efrem de Aguiar Maranhao - Presidente 

Conselheiro Edson de Oliveira Nunes - Vice-Presidente 
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Voto a favor da criacao de urn '~Nudoo I)Uio·~; , .... · 

Fo~acao Te6rico, quantitativ~ correspondendo a 50% d~ 

Brasilia(DF), 18 de fevereir<? de 2'o64..:(H-08 · 

Conselheiio Jacques Schwartzman 
~:;,. ' 

...... 

...... -... ··, ;· .. ',· --::·,:·· 
.' .- . . ~ '· "'· . 
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MINISTERIO DA EDVCACAO. 
CONSELHO NACIONA~ DE EDUCA(:AO 

CAMARA DE EDUCA(:AO SuPERIOR 

RESOLU(:AO N' DE DE DE 2002. 

Institui as Diretriies Curriculares Nacionais do 
Curso de Gradua9ao em Ciencias Ecoriomicas, 
bacharelado, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA CAMARA DE EDUCA(:AO SUPERIOR DO CONSELHO 
NACIONAL DE EDUCA<;:AO, no uso de suas atribui90es legais, com fundamento no art. 9°, 
§ 2°, alinea "c", da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a reda~ao dada pela Lei 9.131, 
de 25 de novembro de 19_95, tendo em vista as diretrizes e os principios fixados pelos 
Pareceres CES/CNE 776/97, de 3/12/97, 583/2001, de 4/4/2001, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais elaboradas pela Comissao de Especialistas de Ensino de Econornia, propostas ao 
CNE pela SESu!MEC, e considerando o que consta dos Pareceres CES/CNE 67/2003, de 
ll/3/2003, e Parecer 0054/2004., de 18/2/2004, homologados pelo Senhor Ministro de Estado 
da Educa9ao, respectivarnente, em 2/6/2003 e .............. , 

RESOLVE: 

Art. 1°. A presente Resoluyao institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Gradua9ao em Ciencias Econornicas, Bacharelado, a serem observadas pelas Instituicoes de 
Ensino Superior em sua organizayao curricular. 

Art. 2°. A organizacao do Curso de Graduayao em Ciencias Econornicas, observadas 
aS Diretrizes _Curriculares Nacionais e os Pareceres desta Camara, indicara claramente os 

.·. ' componentes curriculares, abrangendo 0 perfil do fo~do, as competencias e habilidades, 
- ;,;' ·os_.:.conteudos._ curriculares e .a .durayao do· cUr-so, _o ·regime de oferta, as atividades 

. -complementares, 0 sistema de avaliayao, 0 estagio curricular supervisionado e 0 trabalho de 
CUrsO OU de graduayaO, ambos como componentes opcionais da instituiyaO, sem prejuizo de 

. outros aspectos que tomem consistente o projeto pedag6gico. 

§ 1°. 0 Projeto Pedag6gico do Curso de Graduayao em Ciencias Econornicas, com 
suas peculiaridades, seu curricula pleno e sua operacionalizacao, abrangera, sem prejuizo de 
outros, os seguintes elementos estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relacao as suas insercoes 
institucional, politica, geognifica e social; 

ll- condicoes objetivas de oferta e a voca~ao do curso; 
ill- cargas horarias das atividades didaticas e da integralizacao do curso; 
IV - formas de realizacao da interdisciplinaridade; 
V - modos de integracao entre teoria e pratica; 
VI - formas de avaliacao do ensino e da aprendizagem; 
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·.·.·· _ ·VIII- cursos de pos-graduavao Jato sen8u~ nas· modalidad~s ~ializa~ao-integra.da-" 
e/o~_subseq\iente a··~aduayaO, de: acordo com_ 0 .stlrgiJ1leiltO-d~ diferentes marufestayoes do 
ieiisamento . econotnico~ e de aperfeivoamento, de acordo . com as . efetlva's: demandas do ,-
. deseinpenho profissional; - _. ·_ . . ... "· . . .. 

IX - incentivo a pesquisa, como necessfuio prolori.gamento cia atividade de ensino e 
· co~o instrirrnento para a iniciavao cientifica; . . . 

. . -- X - regulamentavao das atividades relacioriadas com trabalho de cutso ·ou trabalho de 
. -graduayao, de acordo com a op~ao das institui~es de ensino, sob dlferenteS modalidades; .· 

_. XI - concepcao e composivao das· atividades de estagio curricular supeivisionado 
opcional, quando for 0 caso, contendo suas diferentes- formas . e ooridiv5es de realiz3s:ao, 
observado o respectivo regulamento; e · 

XII - concepvao e composicao das atividades complementares. 

§ 2°. Na elaboracao do Projeto Pedagagico do Curso de Graduacao em Ciencia5 
Economicas deverao ser observadas as seguintes exigencias: 

I- comprometimento como estudo da realidade brasileira, sem prejuizo de uma salida 
formavao tearica, histarica e instrumental; 

II - pluralismo metodolagico, em coerencia com o carater plural das ciencias 
economicas formadas por correntes de pensamento e paradigmas diversos; 

III- enfase nas inter-relavoes dos fenomenos economicos como todo social em que se 
msere; e 

IV- enfase na formavao de atitudes, do senso etico para o exercicio profissional e para 
a responsabilidade social, indispensaveis ao exercicio futuro da profissao. 

Art. 3°. 0 Curso de Graduavao em Ciencias Economicas deve ensejar, como perfil 
desejado do formando, capacitavao e aptidao para compreender as questoes cientificas, 
tecnicas, sociais e politicas relacionadas com a economia, revelando as5imilacao e dominio de 
novas informacoes, fleXibilidade intelectual e adaptabilidade, bern como salida consciencia 
social indispensavel ao enfrentamento de situavoes e transformacoes politico-economicas e 
sociais, contextualizadas, na sociedade brasileira e no conjunto das ftulcoes economicas 
mundiais . 

. _ '· --:. Paragrafo urn co. 0 Bacharel em Ciencias Economicas deve apresentar urn perfil -
· · · ··centiado em saljda formavao geral e com dominio tecnico dos estudos relacionados com a 
· .,, , ·. -·/<?~avao te6rico.:quan:titativa e teQrico-pratica, peculiares ao curso, aiem da visao histarica do · 

· -; 2 ;-: ~: pe~~ento · economico aplicado a realidade · hrasileira · e . ao contexto . mtindial, exigi do os ·_ · 
. s:egumtes pressupostos: - . _ . · · · · . · , _, 

... ._:·· ··- · I- uma base cultural ampla, que possibilite o entendimento das questoes economica5 
· no seu contexto histarico social; · 

· · II - capacidade de tomada de decisoes e de resoluvao de problemas numa realidade 
diversificada e em constante transformacao; 

III - capacidade analitica, visao critica e competencia para adquirir novos 
conhecimentos; e 

IV - dominio das habilidades relativas a efetiva comunicaryao e expressao oral e 
escrita. 

Art 4°. Os Cursos de Graduaryao em Ciencias Econ6micas devem possibilitar a 
formaryao profissional que revele, pelo menos, as seguintes competencias e habilidades: 

I- desenvolver raciocinios logicamente consistentes; 
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II - ler e compreender textos economicos; . _ 
i . ill- elaborar :Pareceres, relatorios,· trabalhos e t~:itos n~~~~~~oo'l:l6~ca; ·,~.. .. . .. '· '

N- utilizar adequadamente coriceitos te6ricos :(midam~trus da.cien.cia-econonncit; · 
V - utilizar o "instrumental economico para an'ruisar situa~es hlSt6rica.S. concreta.S; ·. -. ' -. 
VI - utilizar formula~oes matematicas e estatisticas na anaiis~ dos. fenoin~nos sP<;iO.:. 

economicos; e : ·. ' < . ,; . . 
VII·- diferenciar correntes te6ricas a partir de distintas politicas.economicas.· __ · 

Art 5°. Os Cursos de Gradua~ao em Ciencia5 Economic~ dever~o contemplai-~ em .· 
seus projetos pedag6gicos e em sua orgailiza~ao curricular, _contyildos q!le revelem inter
rela~oes com a· realidade nacional e intemacional, segundo urna> perspectiv_a hiSt6rica ·e 
contextualizada dos diferentes fenomenos relacionados com a economia,· utilizando 
tecnologias inovadoras, e que atendam aos seguintes campos interligados de forma~ao:. 

I - Conteudos de Forma~ao Geral, que tern por objetivo introduzir o aluno ao 
conhecimento da ciencia economica e de outras ciencias sociais, abrangendo tainbem aspectos 
da filosofia e da etica (geral e profissional), da sociologia, da ciencia politica e dos estudos 
basicos e propedeuticos da administra~ao, do direito, da contabilidade, da matematica e da 
estatistica ecommica; 

II - Conteudos de Forma~ao Te6rico-Quantitativa, que se direcionam a forma~ao 
profissional propriamente dita, englobando topicos de estudos mais avan~ados da matem:itica, 
da estatistica, da econometri-a, da contabilidade social, da macroecon9mia, da microeconomia, 
da economia intemacional, da economia politica, da economia do setor publico, da economia 
monet:iria e do desenvolvimento socio-economico; 

ill- Conteudos de Forma~ao Hist6rica, que possibilitem ao aluno construir urna base 
cuitural indispensavel a expressao de urn posicionamento reflexivo, critico e comparativo, 
englobando a historia do pensamento economico, a hist6ria economica geral, a forma~ao 
economica do Brasil e a economia brasileira contemporanea; e 

VI - Conteudos Te6rico-Praticos, abordando questoes praticas necess:irias a 
prepara~ao do graduando, compativeis com o perfil desejado do formando, · incluindo 
atividades complementares, tecnicas de pesquisa em economia e estagio curricular 
supervisionado, quando for o caso. 

Art 6°. A organiza~ao curricular do Curso de Gradua~ao em Ciencias Economicas 
estabelecera expressamente as condi~es para a. sua efetiva conclusao ·e · integraliza~ao 

-curricular, de acordo com OS seguintes regimes academicos que as institui~oes _de ensino _ 
superior adotarem: regime seriado anual; regime seriado semestral; sistema de creditos ·com 
matricula por disciplina ou por modulos academicos, observada a pr6-requi.sita~ao que·-,.rie~a 
ser estabelecida no curriculo, atendido o disposto nesta Resolu~ao: · . · · · . · · , : ' 

"/;.-/" .. -. 
Art. 7'. 0 est:igio supervisionado e urn componente curricular opcional da institui~ao, · 

direcionado a consolida~ao dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do 
formando, devendo cada institui~ao, por seus colegiados superiores academicos, aprovar o 
correspondente regulamento de estagio, com suas diferentes modalidades de 
operacionaliza~ao. 

§ 1°. 0 estagio de que trata este artigo podera ser realizado na propria institui~ao de 
ensino, mediante Iaboratorios que congreguem as diversas ordens praticas correspondentes 
aos diferentes pensamentos econom1cos, modelos e propostas, estruturados e 
operacionalizados de acordo com regulamenta~ao propria prevista no caput deste artigo. 
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§ 2°. As atividades do estagio curricular supervisionado devedio ser reprogramadas e 
reorientadas de acordo com os resultados teorico-praticos gradualmente revelados pelo aluno, 
ate que os responsaveis pelo estagio curricular possarn considera-lo concluido, resguardando, 
como padrao de qualidade, os dominios indispensaveis ao exercicio da profissao. 

§ 3°. Optando a instituic;:ao por incluir no curricula do Curso de Graduac;:ao em 
Ciencias Economicas o estagio supervisionado de que trata este artigo, a sua regulamentac;:ao 
especifica, aprovada pelo seu conselho superior academico, conteril., obrigatoriarnente, 
criterios, procedimentos e mecan1smos de avaliac;:ao, observado o disposto no paragrafo 
precedente. 

Art. 8°. As atividades complementares sao componentes curriculares que possibilitarn 
o reconhecimento, por avaliac;:ao, de habilidades, conhecimentos, competencias e atitudes do 
. aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, abrangendo estudos e atividades 
independentes, transversais, opCionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relac;:oes 
com o mundo do trabalho, com os diferentes modelos economicos emergentes no Brasil e no 
mundo e as ac;:oes de extensao junto a comunidade. 

Paragrafo tmico. As atividades complementares se constituem componentes 
curriculares enriquecedores e implementadores do proprio perfil do formando, sem que se 
coilfundam com estagio curricular supervisionado. 

Art. c;o_ As instituic;:oes de ensino superior deverao adotar formas especificas e 
altemativas de avaliac;:ao, intemas e extemas, sistematicas, envolvendo todos quantos se 
contenham no processo do curso, centradas em aspectos considerados fundamentais para a 
identificac;:ao e consolidac;:ao do perfil do formando. 

Paragrafo imico. Os pianos de ensino, a serem fomecidos aos alunos antes do inicio de 
cada periodo letivo, deverao conter, alem dos conteudos e das atividades, a metodologia do 
processo de ensino-aprendizagem e os criterios de avaliac;:ao a que serao submetidos e a 
bibliografia basica. 

Art. 10. 0 trabalho de curso ou de graduac;:ao e componente curricular opcional da 
instituic;:ao que, se o adotar, podera desenvolve-lo nas modalidades monografia, projetos de 
atividades centrados em determinada area teorico-pratica ou de formacao profissional do 
curso, ou ainda apresentac;:ao de trabalho sobre o desempenho do aluno no curso, que rellna e 
consolide as experiencias em atividades complementares e tecnicas de pesquisa em economia. 

Paragrafo llnico. Optando a instituic;:ao por incluir no curricula do curso de graduac;:ao 
erri Ciencias Economicas trabalho de curso ou trabalho de graduac;:ao, nas modalidades 
referidas. no caput deste artigo, devera emitir regulamentac;:ao propria, aprovada pelo seu 
conselho superior . academico; contendo, obrigatoriamente, criterios, procedimentos e 
mecanismos de avaliac;:ao, alem das diretrizes tecnicas relacionadas com a sua elaborayao. 

Art. "1 LA dura~ do Ctirso de Graduac;:ao em Ciencias Economicas sera estabelecida 
em Resoluc;:ao espedfica da Camara de Educac;:ao Superior. 

. - . . : 

Art. 12. 'Esta Resolu~ao entrara em vigor na data de sua publicac;:ao, revogadas as 
disposic;:oes em cori1:fano, ~~pressamente a Resolw;:ao CFEll/84. 
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MINISTERIO DA EDUCAC.::AO . 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
Pr6-Reitoria de Graduac;ao 
Nucleo de Ensino de Graduac;ao 

PARECER. 

PROCESSO No 20060/05-31 
INTERESSADO: Colegiado do Curso de Ciencias Economicas 
ASSUNTO: Alterayao de vagas para vestibular com entrada em 2006 

0 Colegiado do Curso de Ciencias Economicas solicita a diminui9ao da oferta de vagas 
anuais, segundo os seguintes numeros: do total atual de 220 ( das quais 110 para o 
periodo diumo e 110 para o periodo notumo) para 120 vagas (sendo 50 para o periodo 
diumo e 70 para o periodo notumo ). 
Justificando o pedido, elencam-se argumentos entre os quais destacam-se elementos 
consistentes que apontam para o fato de que, a persistir o atual quantitativa de oferta, 
incorre-se em prejuizo para a qualidade da atividade academica. 
Entretanto, alguns dos argumentos indicam problemas que podem e devem ser sanados, 
entre os quais: o numero de reprovayoes, que resulta em urn aumento de mais de urn 
teryo do total de alunos projetados para urn ano letivo no curso todo (de mais ou menos 
990, para 1350); o numero expressive de docentes afastados ou em licen9a (quase Y4 do 
total de docentes efetivos). 
Por outro !ado, o pedido indica uma redu9ao considenivel de vagas ofertadas. 
Efetivamente, verifica-se que o numero total solicitado aponta para uma perda total de 
45% vagas (55% de perda no periodo diurno e 23% no periodo notumo). 
Considerando o empenho que ja vern sendo realizado articuladamente pelo Colegiado 
do Curso e Colegiado do Departamento para o enfrentamento desses problemas, 
entendemos possivel supor que, a prosperarem as soluyoes, a redu9ao das vagas pode 
ser de menor monta que a proposta. 
Assim, acatando o pedido do Curso de Economia, mas tambem atento ao interesse da 
sociedade, este Nucleo manifesta-se favoravelmente ao pedido de reduyao, propondo, 
entretanto urn redimensionamento para 80 vagas para o perfodo diurno e 90 vagas para 
o periodo notumo, seguindo quantitativa demonstrc.do como viavel por outros cursos 
com caracteristicas e recursos semelhantes. Encaminhe-se ao Nilcleo de Concurso, para 
inclusao da alterayao no Edital de Seleyao a ser submetido ao CEPE, e, posteriormente, 
a Coordenayao do Curso, para ciencia. 

Curitiba, 05 de abril de :2005 
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- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA UFPR SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 
Av. Pref. lothario Meissner- 632- Terreo 
Jd. Botanico - ctba./ PR CEP 80.210-170 
Fone: (041) 360-4356 Fax: (041) 360-4471 
e-mail: coordeco@ufpr.br 

Coordenafiio de Ciencias Economicas 

Curitiba, 31 de margo de 2005. 

Of.145/2005--=-SA7C-CE -
Ao Nlicleo de Concursos da UFPR 

Senhor Profe-S-sor, 

o Colegiado do Curso de Ciemcias EconOmicas em reuniao ordinaria realizada em 22 

de marc;;o de 2005 tinha como urn dos itens de pauta a discussao e votac;;ao de uma proposta de 

alterac;;ao do numero de Vagas do Curso de Ciencias EconOmicas a ser submetida ao Nucleo de 

Concurso da UFPR, com vistas a ser implantada a partir de 2006. A seguir sao apresentados os 

argumentos que nortearani a definic;;ao desta proposta: 

1. 0 Departamento de Economia da Universidade Federal do Parana, como uma unica 

unidade atende a quatro cursos: dais cursos de graduac;;ao atualmente ofertados, isto e, o 

Curso de Ciencias EconOmicas Diumo ( s6 pela manha - quatro anos) e o Curso de 

Ciencias EconOmicas Notumo (cinco anos); dais cursos regulares de p6s-graduac;;ao: o 

curso de Mestrado em Desenvolvimento Econ6mico e o Curso de Doutorado em 

Desenvolvimento Econ6mico. Ale"m disso, foi aprovado pela CAPES e esta em atividade 

com a oferta de uma turma com 15 participantes, o Curso de Mestrado Profissionalizante. 0 

Curso de Mestrado em Desenvolvimento Econ6mico iniciou em 1989, sendo membra 

integrante da ANPEC- Associac;;ao Nacional de Centros de P6s- Graduac;;ao em Economia 

desde 1995. 0 Curso de Doutorado em Desenvolvimento Econ6mico esta em 

funcionamento desde 1998. " 

2. No Curso de graduac;;ao em Ciencias Econ6micas sao ofertadas 11 0 vagas atraves do 

vestibular para o curso diumo e rna is 110 vag as para o curso notumo, somando 220 

vagas.Constitui a maior oferta da UFPR, ja que os mais pr6ximos, Medicina e Engenharia 

Civil somente oferecem 176, seguidos de Agronomia com 132 vagas, vindo depois Ciencias 

Contabeis e Ciencia da Computac;;ao com 110, cada um. Alem desses existem apenas 

outros tres cursos ofertando cerca de 100 vagas e os demais 69 cursos ofertam em media 

50 vagas. Ressaltamos que dentre as universidades federais brasileiras o Curso de 

Ciencias Econ6micas da UFPR e o que oferece o maior numero de vagas no vestibular. 

Alem disso, Universidades consideradas como referencia como USP, UFRJ, UFMG, 

UFRGS e UNICAMP, apresentam para o Curso de Ciencias Econ6micas uma relac;;ao de, 

no maximo, 15(alunos) par professor. No Curso de Ciencias Econ6micas da UFPR, 

considerando o total de professores do Departamento de Economia e o total de alunos 
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indicador da sobrecarga de trabalho atualmente existente. 

3. o Curso de Mestrado admite anualmente 12 alunos e o Doutorado 5 alunos. Esses dois 

Cursos forain criados com a finalidade de atender as demandas da sociedade e, tambem, 

para construir urn importante sistema de apoio para melhorar a qualidade do Curso de 

Graduac;ao. Urn dos indicadores dessa contribuic;ao esta refletida na grande transformac;ao 

da qualificac;ao dos professores do Departamento. Em 1989 esse quadro era constitufdo por 

50(cinquenta) professores que estavam atuando no Departamento (Ministrando aula) sendo 

14 como curso de Graduac;ao, 20 com curso de Especializa<;ao 12 Mestres e 4 Doutores. 

Atualmente o quadro de docentes do Departamento e de 43 professores, sendo constitufdo 

de 23 Doutores, 15 Mestres( 5 estao participando de programa de-- doutorado),-4---

Especialistas e somente urn com curso de Graduac;ao. 

Outro indicador e a produc;ao de estudos e pesquisas atraves da p6s-graduac;ao, onde 

podem ser inclufdas as dissertac;oes de Mestrado (108), Teses de Doutorado(10), bern 

como a produc;ao dos ultimos 3 anos: artigos em peri6dicos(25), Livros( 2), capftulos de 

livros (14), Trabalhos em anais(21), Artigo em jomal au revista (18); Trabalhos em 

Congressos(30). Alem disso, as alunos da P6s-Graduac;ao tern participado do Programa de 

Estagio de Docencia no curso de graduac;ao. Participaram desse programa, ate o momenta, 

30 alunos. 

Par fim, e importante ressaltar que varios formandos na P6s-Graduac;ao sao 

professores ou passaram a integrar o corpo docente do Departamento de Economia. Todas 

essas contribuic;oes, por certo, sao de inegavel importfmcia para a elevac;ao da qualidade do 

Curso de Graduac;ao 

4. 0 Departamento de Economia conta, como ja mencionado, com urn quadro efetivo de 43 

professores, sendo que 11 encontram-se em licenc;a ou afastamento, o que disponibiliza 32 

professores em atividade efetiva para atender, tanto aos cursos de graduac;ao como os 

cursos de p6s-graduac;ao. Alem disso, o Departamento atende outros Departamentos 

designando professores para 11 disciplinas. ,, 
5. Atualmente o Curso de Ch3ncias Economicas Diumo conta com 43 turmas de disciplinas 

ofertadas no primeiro semestre/2005, com urn total de 2656 matrfculas efetuadas. 0 Curso 

de Ciencias Economicas Notumo conta com 45 turmas de disciplinas ofertadas tambem no 

primeiro semestre/2005, com um total de 2585 matrlculas efetuadas. Vale citar tambem que 

das 88 turmas atualmente ofertadas, 45 turmas contam com mais de 60 alunos e 19 turmas 

com mais de 70 alunos. No atual perfodo 179 alunos sao orientados para desenvolver o 

trabalho de monografia, que demanda bastante tempo, atenc;ao e grande responsabilidade 

dos professores, para que estes estudantes desenvolvam urn projeto de pesquisa de 

qualidade, envolvendo investigac;ao e analise economica, e estejam preparados para 

defender, mediante uma banca de professores, o trabalho de conclusao do curso. 

lmportante ressaltar que a estrutura, conteudo e carga horaria (mfnimo de 240 horas) da 

Monografia e determinada no currfculo mfnimo do Curso de Ciencias Economicas, 

estabelecido pela Resoluc;ao 11/84 do Conselho Federal de Educac;ao. 
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6. Ressalte-se que, .em fun<;ao do grande numero de alunos que ingressam atraves 

vestibular, acrescidos daqueles que ingressam pelo Provar, ocorre uma demanda maior por 

disciplinas de primeiro e segundo anos. lsso ocasiona a necessidade de oferta de ate tres 

turmas para cada disciplina de 1° e 2° anos, e duas turmas para as demais disciplinas de 3°, 

4° e 5° anos. Considerem-se tambem os acrescimos decorrentes de reprova<;oes e ajustes 

de equivalencia nas transferencias. 

7. Como e do conhecimento da Pr6-Reitoria de gradua<;ao o Curso de Ciencias Economicas 

passou por uma serie de dificuldades operacionais, e para superar essas dificuldades a 

atual Coordena<;ao, atuando de forma integrada com o Departamento e contando com o 

apoio da Dire<;ao do Setor e da Prograd, esta realizando urn esfor<;o de reorganiza<;ao das 

suas atividades, e em especial, a reformula<;ao do Plano Polltico-Pedag6gico:-Este-trabalho 

tern demandado uma grande participa<;ao e dedica<;ao de todos os componentes da 

Coordena<;ao do Curso, incluindo funcionarios, alguns professores voluntarios e ate alguns 

atunos. 

8. 0 total de alunos atualmente matriculados nos Cursos de gradua<;ao em Ciencias 

Economicas, em tomo de 1350, esta muito acima de uma quantidade que possa ser 

considerada razoavel para que a equipe de professores e funcionarios do Departamento e 

da Coordena<;ao possa desenvolver urn trabalho que permita garantir a qualidade do curso. 

9. Alguns Programas importantes para a forma<;ao profissional dos estudantes estao 

conduzidos com grandes dificuldades, como o PET- Programa Especial de Treinamento, 

em que urn grupo de professores voluntarios auxilia a Professora Coordenadora para os 

objetivos sejam atcan<;ados. Outros, como os estagios, que devem ser acompanhados pela 

Comissao Orientadora de Estagio - COE e o acompanhamento de atividades formativas 

que deve ser reatizado por uma Comissao Permanente, estao sendo executados de forma 

bastante precana, devido ao acumulo de trabalho existents para os professores do 

Departamento de Economia que atuam no Curso. 

10. 0 Colegiado dos Cursos de Ciencias Economicas, atraves da reformula<;ao do seu Plano 

Politico Pedag6gico, pretende ajustar a disponibilidade de vagas ofertadas para o ingresso 
" atraves do vestibular. 0 principal objetivo e a adequa<;ao dos recursos humanos e materiais, 

de forma a garantir urn padrao de qualidade compatfvel com a tradi<;ao da U FPR. 

11. No trabalho de reformula<;ao do Plano Politico Pedag6gico, ora em andamento, estao sendo 

considerados diversos parametros para essa adequa<;ao: o mercado . de trabalho do 

Economista, a oferta de vagas pelos Cursos de Ciencias Economicas das principais 

Universidades Federais do Brasil e a disponibilidades do Corpo Docents do Departamento 

de Economia para os Cursos de Gradua<;ao e P6s-Gradua<;ao "Strictu-Sensu"', abrangendo 

o Mestrado e o Doutorado. 

Ap6s analises e pondera<;oes sabre essas informa<;oes, os membros do Colegiado dos 

Cursos de Ciencias Economicas propoem que a quantidade mais adequada de vagas a serem 

ofertadas no vestibular deva ser 50 vagas para o curso de gradua<;ao diurno e 70 vagas para o 



,_ 

curso de gradua<;ao notumo. 

maiores. 
Esta medida se tamara de maxima importfmcia para que a Coordena<;ao dos Cursos 

de Ci€mcias Economicas (s6 uma Coordena<;ao atende aos dais cursos), juntamente com a 

equipe de professores do Departamento de Economia, possa consolidar a reorganiza<;ao 

curricular e administrativa dos cursos de gradua<;ao diumo e notumo de Ci€mcias Economicas, 

bern como levar avante a conclusao da elabora<;ao e implementa<;ao de seu Plano Politico 

Pedag6gico, com as necessarios ajustes curriculares segundo orienta<;oes das Diretrizes 

Nacionais, inclusive com a amplia<;ao da carga horana, das atuais 2790 para 3000 horas. 
Fundamentado nessas pondera<;oes o Colegiado do Curso de Ciencias Economicas 

solicita a aprova<;ao do Nucleo-de-Concursos da UFPR-desta Propcsta de A!tera~o do numero 

de vagas no Vestibular para 50(cinquenta) vagas para o Curso do turno DIURNO e 70 (setenta) 

vagas para o Curso do turno NOTURNO, a partir do ana de 2006. 

o Colegiado do Curso de Gradua<;ao em Ciencias Economicas, juntamente com 

Departamento de Economia e a Coordena<;ao da P6s-Graduayao, agradecem pela aten<;ao e 

encaminhamento da presente Proposta. 

rei as 
'!m~Bdl'i'fr o Curso de Ciencias Economicas 

1-f 
Prof. Dr. Luiz ntonio Lopes 
Chefe do Departamento de Economia 

/J.rjcu~-~/~ -~ 
~of. ~-~a~cio Aguiar Serra 
Coorderyador do Curso de P6s-Gradua<;ao 

Membros do Colegiado do Curso de Economia 

limo. Sr. 

Prof. Dr. VALDO JOSE CAVALET 

Presidente do Nucleo de Concursos da UFPR 

N/Universidade 

/Jr1-,-, J~ t4 l )t.J1.-o 
Prof. Dr. Armando V~{sampaio 
Vic Chef 

" 
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Diligencia 

Em reuniao da 1 a_ Camara do CEPE, no dia 24 de novembro de 2005, a solicitayao do 
Colegiado de Ciencias Economicas foi submetida a discussao e decidiu-se pelo 
encaminhamento ao Colegiado do Curso de Ciencias Economicas para definir e esclarecer 
os seguintes pontos: 

1. 0 programa politico-pedag6gico apresenta urn quadro de satisfayao dos 
economistas e alunos ingressantes nos cursos de Economia a nivel nacional; o 
campo de trabalho e considerado adequado; porem, esta sendo proposta uma 
reduyao de vagas, justificada pela evasao dos estudantes no primeiro ano; o 
departamento de Economia tern 25% dos professores afastados ou em licenya. Ha 

. necessidade de uma mellior justificativa para a reduyao de vagas proposta. 
2. 0 curriculo proposto apresenta uma estrutura baseada em pre-requisitos e ainda urn 

aumento de carga honiria em disciplinas pre-existentes. De que maneira a 
flexibilizayao do curriculo e as diretrizes curriculares foram contempladas nesta 
proposta? 

3. A taxa de reprovayao elevada e o abandono do curso no primeiro ano nao foram 
devidamente focalizados, nao havendo base para afrrmar que a reduyao no numero 
de vagas sera efetivamente uma soluyao. Qual o comprometimento dos professores 
que atuam no curso com esta providencia? Qual a reduyao esperada nestas duas 
taxas com a diminuiyao do numero de vagas para o vestibular? 

4. Qual a mudanya fundamental no perfil do egresso em Ciencias Economicas com 
esta mudanya? 

5. Quanto as atividades formativas conforme Resoluyao 70/04-CEPE, qual a situayao 
dos alunos do curso notumo? Existem atividades em numero suficiente para que 
estes sejam contemplados? 

la. Camara do CEPE, em 24/11/2005. 

~a~ ~-~ 7J{04J~ 
.Nt"aria Lucia Masson 

Relatora 
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Curitiba, 14 de dezembro de 2005 

OF .530/2005- SA/CCE 

Da: 

Aos: 

que: 

Coordenayao do Curso de Economia 

Senhores Membros de 18 Camara do CEPE 

Prezados Senhores, 

Em resposta a dilig€mcia da 1a. Camara do CEPE de 24/11/2005, temos a esclarecer 

1. Com relayao ao nivel de satisfayao dos profissionais de economia foi incluido no item 3 do 

Plano Politico Pedag6gico uma pesquisa sobre o Perfil do Economista em nivel Nacional 

publicado pelo COFECON - Conselho Federal de Economia. Essa pesquisa relata que os 

economistas estao satisfeitos, principalmente com o ambiente e relacionamento no local do 

trabalho. No entanto, a satisfayao decresce quando entram em cena a remunerayao e as 

perspectivas de ascensao profissional. Essa opiniao refere-se aos economistas que estao 

registrados nos Corecons (Conselhos Regionais de Economia) e que estao empregados. 

e Ressalte-se que somente entre 10% e 20% dos economistas formados realizam o resgistro nos 

Corecons. Essa mesma pesquisa menciona que somente 36,4% responderam que estao numa 

ocupa~o relacionada com o curso de economia. 0 registro nos Corecons esta intimamente 

relacionado com o exercicio da profissao que, par sua vez, depende de uma boa formayao 

academica, para o economista obter a formayao adequada para concorrer a uma vaga no 

mercado de trabalho. 

lmportante enfatizar, conforme consta do Plano Politico Pedag6gico, a tendencia de 

queda da relayao Candidato/vaga no tumo da manha e, principalmente, no tumo notumo para 

o curso de Ciencias Economicas nos vestibulares da UFPR. Mesmo com a reduyao das vagas, 

permanece entre os cursos com menor relac;ao candidato/vaga para o vestibular de 2006 da 

UFPR. Alem disso, o desempenho medio geral dos aprovados, segundo dados do ultimos 
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vestibulares, tern girado em tomo de 40%. Esses resultados dificultam o desempenho dos 

estudantes durante o curso. A forma~o em Ciencias Economicas requer domlnio de metodos 

quantitativos, juntamente com capacidade de pesquisa, analise, interpreta~o e formula~o de 

propostas e projetos capazes de conduzir ao equacionamento dos complexos fenomenos 

economicos. Para melhorar o desempenho dos estudantes, e toma-los profissionais 

preparados, e necessario realizar uma boa sele~o, para que os alunos possam acompanhar 

os conteudos programados e seja posslvel conduzir o curso com urn nivel de profundidade e 

exigencia, com metodos de ensino apropriados, de maneira que esses futuros profissionais 

possam alcanc;ar sucesso e satisfa~o pessoal, ao atender com competencia as demandas da 

sociedade, relativas a sua especialidade. 

No que diz respeito as vagas no vestibular, conforme quadro a seguir, o curso de 

Ciencias Economicas da UFPR, ofertando 160(cento e sessenta), continuara sendo urn dos 

curses com maior quantidade de vagas entre as principais congeneres do Brasil. Ah§!m disso, 

apresenta a maior relac;So do numero de alunos por professor, considerando o numero total de 

professores, ativos e os afastados. 

Comparando com os demais cursos da UFPR o curso de Ciencias Economicas 

continuara em terceiro Iugar no que diz respeito ao numero de vagas no vestibular, ficando 

abaixo somente dos cursos de Medicina e Engenharia, com as suas diversas especialidades. 

Vagas ofertadas Numero de Alunos Numero de alunos 
UNIVERSIDADE 

no vestibular professores matriculados por professor 

UFRGS 140 54 610 11,30 

UNICAMP 150 65 660 10,15 

USP 180 84 810 9,64 

UERJ 140 39 620 15,90 

PUC-RIO 120 41 480 11,71 

UFVICOSA 60 21 217 10,33 

UFPR 160 43 1350 31,40 
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Alem das informa~oes acima e importante registrar que os cursos de P6s-graduagao 

em nivel de Mestrado e Doutorado sao relativamente novos, o que tern requerido urn grande 

esfor~ do Departamento no sentido da qualifica~o de seus professores, para que sejam 

alcan~ados e mantidos nlveis de avalia~ao adequados, de acordo com os conceitos adotados 

pela CAPES. Este fato levou ao afastamento de professores para a realizagao de cursos no 

pais e no exterior. A maior parte desses professores esta retomando, alguns ainda no final 

deste ano e outros durante o ano de 2006. Outros professores estao afastados devido a 

problemas de saude propria ou de membros da familia. 

2. A flexibiliza~o do curso ocorreu sob diversos aspectos: 

a. Altera~oes de disciplinas individuais, tendo em vista as tend€mcias atuais, baseadas na 

analise dos curriculos dos 10 melhores cursos do Brasil e cursos de outros paises 

considerados referencia. As principais mudan~s foram: 

lntrodugao a Economia reduziu a carga horaria de 180 para 120 horas; 

Economia e etica (60 horas)- passou de obrigat6ria para optativa; 

Economia Polltica II ( 120 horas) - passou de obrigat6ria para optativa; 

As disciplinas Economia do Setor Publico B (120 horas) e Polltica e 

Planejamento Economico (60 horas) foram substituldas pela disciplina Economia 

e Planejamento do Setor Publico ( 60 horas); 

11 disciplinas com carga horaria de 60 horas passaram para 75 horas; 

Certas Disciplinas, foram desmembradas: Desenvolvimento S6cio Economico em 

Des. Economico I e ll; Monografia em Monografia I e II (Esta disciplina e 
bastante flexlvel, pois o aluno tern a liberdade de escolher o tema do trabalho de 

conclusao de curso, de acordo com as linhas de pesquisa dos professores do 

Departamento); 

Algumas novas disciplinas foram acrescentadas ao currlculo obrigat6rio: Analise 

de investimento, Economia Brasileira Contemporanea II e Economia Industrial; 
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As 3 disciplinas optativas (180 horas), com 26 altemativas, foram substituldas 

por 4 disciplinas optativas/eletivas (240 horas), com 33 altemativas; 

Foi incorporado ao curriculo urn novo conjunto de ATIVIDADES FORMATIVAS 

com 150 horas, bastante flexivel, tendo em vista a oferta de diversas opyoes, 

conforme quadro a seguir: 

ATIVIDADES FORMATIVAS -150 horas nas atividades abaixo reiacionadas. 

ATIVIDADES FORMATIVAS Carga horaria 

maxima 

Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela Comissao de Atividades 
100 horas 

Formativas. 

Seminaries, jomadas, congresses, eventos, simp6sios, curses e atividades 
80 horas 

culturais, com freqOencia, relacionadas ao Curso de Ciencias Economicas. 

Estagios nao-obrigat6rios realizados atraves de entidades Conveniadas com 
120 horas 

a UFPR e de acordo com as suas normas especificas. 

Participayao no Programa Especial de Treinamento (PET) pelo periodo 
100 horas 

minimo de urn ano. 

Programas e Projetos lnstitucionais aprovados pela Comissao de Atividades 
60 horas 

Formativas. 

Disciplinas Eletivas ofertadas pelo curso de economia e por outros Cursos 
120 horas 

da UFPR. 

b. Em termos da estrutura geral, a seguir e apresentado urn comparative entre o curriculo 

atual e o novo curriculo, que revelam mudanyas na carga horaria total do curso, no 

numero de disciplinas anuais e semestrais, nas disciplinas optativas, na monografia, 

bern como a inclusao de atividades formativas com 6 altemativas e a reduyao de 33 

para 21 pre-requisites: 
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CURRfCULO ATUAL - Com 2790 Horas. (Mobilidade de cursar entre 15 a 28 horas 

semanais). 

33 pre-requisites 

COMPOSICAO: 

12 Disciplinas anuais 1.410 horas 

17 Disciplinas semestrais 960 horas 

03 Disciplinas optativas ( 16 altemativas ) 180 horas 

01 Monografia em regime anual 240 horas 

TOTAL 2.790 horas 

CURRiCULO NOVO -Com 3015 Horas- Atendendo as novas Diretrizes Curriculares. 

(Mobilidade de cursar entre 16 a 32 horas semanais) 

21 pre-requisites 

COMPOSICAO: 

09 Disciplinas anuais 1.080 horas 

19 Disciplinas semestrais 1.305 horas 

04 Disciplinas optativas/eletivas ( 33 altemativas ) 240 horas 

01 Monografia (Dois semestres) 240 horas 

Atividades Formativas ( 06 Alternativas ) 150 horas 

TOTAL 3.015 horas 

c. Foco do conteudo: o curso passa a ter urn foco nitidamente profissional, resguardando a 

qualidade e profundidade academica, com ampliayao das op9oes de especializayao e 

formayao completar conforme quadro resumo a seguir: 
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COMPOSI<;AO DO NOVO CURRICULO DO CURSO DE ECONOMIA 

Disciplinas Total de horas 

Conteudos de Formayao Geral (Sete) 540 

1755 

Conteudos de Formayao Complementar Obrigat6ria (Quatro) 330 

Conteudos de Formayao Complementar Optativa ( 33Aiternativas) 240 

Atividades Formativas 150 

Total Geral 3015 

3. Com relayao a taxa de reprovayao e o indice de abandono do curse, os professores, em 

particular do Departamento de Economia, e o colegiado do curse de economia, entendem 

que: 

a. Parte das desistencias esta vinculada a quesroes inerentes aos alunos, 

que nao estao totalmente definidos sabre a sua vocayao ao ingressarem 

no curse de economia. Para reduzir a entrada desses alunos e 
necessaria manter e, na medida do passive! ampliar o trabalho de 

esclarecimento sabre o conteudo do curse e seu respective grau d& 

dificuldade, sabre as habilidades e dedicayao necessarias para 

acompanhamento do curso e, sobre as oportunidades de trabalho. A 

semana de profissoes e a divulgayao nos meios de comunicayao podem 

reduzir desistencias por esse motive. Esse trabalho que esta sendo 

realizado nos anos recentes pode e deve ser ampliado 

b. Outra parcela das desistencias esta relacionada com as limitayoes do 

sistema de selec;8.o do vestibular, que nao pei11iite identificar de forma 

adequada as potencialidades e limita¢es dos candidates. Com vistas a 

aperfeiyoar esse sistema se pretende incluir uma prova de conteudo 
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especifico para o vestibular 2006/2007. Nesse mesmo sentido, e 
irnportante ressaltar, a rnanutenyao de urn determinado numero de 

candidatos por vaga tambem contribui para urn processo de sele~o 

rnais adequado, de forma a dirninuir as desistencias decorrentes das 

deficiencias de forma~o dos alunos. 

c. Urn terceiro cornponente das desistencias esta relacionado ao 

aproveitamento do aluno durante o curso. Este depende, de urn lado, da 

capacidade de motivayao e interesse individual do aluno, que resulta em 

rnaior ou menor dedicayao ao curso. De outro, depende da capacidade 

da equipe responsavel pela condw;ao do curso, incluindo coordena~o. 

chefia de departamento, professores e funcionarios, em tomar atraente e 

gerar meios para o adequado aproveitamento do curso, de forma a 

transformar estudantes em profissionais competentes. Com rela9ao ao 

segundo aspecto, sera realizado urn projeto de aperfei9oamento do 

sistema de ensino e avaliayao, com enfase para os primeiros anos do 

curso. Esta tarefa abrangera urn conjunto arnplo de atividades, com a 

participa9ao de todos os professores do curso, particularmente do 

Departamento de Economia, no sentido de desenvolver urn trabalho 

coletivo e integrado, agrupado por area de conhecimento, como segue: 

I. Aperfei9oamento do conteudo do curso, atraves de: 

a. Atualizayao das ementas das disciplinas; 

b. Adequayao continua dos programas e das referencias bibliograficas das 

disciplinas 

Com essa finalidade ja foram realizadas em 2005 diversas reuni6es com os 

professores para adequar e integrar os programas das disciplinas e atualizar as respectivas 

bibliografias. 

II. Aperfeiyoamento dos metodos de ensino e avaliayao: 

Com esta finalidade estao sendo programados, para o mes de fevereiro de 2006, 

seminarios sobre metodos de ensino e avaliayao, com a orienta9ao de especialistas em 
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educayao de nivel superior. Para a execuyao desse projeto pretende-se buscar o apoio e a 

orientayao da equipe de professores do setor de educayao da UFPR. 

Ill. Acompanhamento do desempenho das turmas. Para tanto serao programadas: 

a. reuni6es bimestrais dos professores por periodo do curso.(1°.ano, 2°.ano, 

etc) para: discutir andamento do conteudo das disciplinas; avaliar 

dificuldades das turmas e, identificar altemativas de soluyao para os 

eventuais problemas observados. 

b. consultas aos alunos, com base em instrumentos de pesquisa adequados, 

que subsidiem o aperfei9oamento das aulas dos professores; 

IV. reuni6es dos professores no finallinicio de periodo, agrupados por area de 

conhecimento, para ajuste dos programas e dos metodos de ensino. 

V. lncentivo a expansao do programa de monitoria. Neste final de ano os representantes 

do Diret6rio Academico de Economia realizaram pesquisa sobre a opiniao dos alunos 

a respeito das necessidades de monitoria e encaminharam a coordenayao do curso. 

VI. lncentivo e apoio as atividades de extensao voltadas para o desenvolvimento 

academico e profissional dos estudantes tais como: PET, Empresa Junior, cursos de 

curta dura~o, seminarios, palestras, entre outros. A inclusao de A TIVIDADES 

FORMA TIVAS no novo curriculo, com 150 horas, atende e valoriza essas iniciativas, 

ao incorporar no hist6rico a carga horaria dessas atividades que o aluno realizar. 

Diante do quadro atual e das informayaes disponiveis sobre o Curso os professores, 

em particular do Departamento de Economia, consideram extremamente dificil estabelecer 

metas quantitativas. No entanto, acreditam que, ao ser desenvolvida uma linha trabalho 

conforme delineada nos itens anteriores, com a participayao ativa e integrada de toda a equipe 

de professores, os resultados deverao aparecer, no sentido de uma melhoria do 

aproveitamento dos alunos do Curso de Ciencias Economicas. 

Av. Pref. Lothario Meissner, 632 - Terreo - Jd. Botanico - Curitiba- PR - CEP: 80.210-170 
Fone: {41) 360-4356 - Fax: {41) 360-4471 - e-mail: mQ.[Q~g?_@!:l.fP.f:.Qf - CNPJ: 75.095.679/0001-49 



MINISTERIO DA EDUCACAO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

U Fp R Setor de Ciencias Socia is Aplicadas 
Coordenacao de Ciencias Economicas _,.....,........,,__....;....;, 

4. Os professores do curso, particularmente do Departamento de Economia, na sua grande 

maioria, ja atuaram e possuem experiemcia na profissao em diversas areas de atua~o do 

economista, tanto no setor privado, como no setor publico, incluindo algumas experi€mcias de 

trabalho no exterior. Alem disso, diversos professores do Departamento participaram e estao 

participando, atraves de convenios da UFPR, com institui¢es privadas e, principalmente, 

publicas, em projetos economicos e sociais, de pesquisa, de pareceres tecnicos, de estudos, 

de analises e avaliac;oes, economicas, financeiras e sociais. Na grande maioria desses projetos 

tern havido a participa~o de alunos dos cursos de gradua~o e da p6s-gradua~o. Alem disso, 

·a participa~o continua do corpo docente de eventos nacionais e intemacionais permite a 

constante troca de ideias, conhecimentos e experiencias. 

Esse conjunto de conhecimentos e experiencias acumuladas, de um corpo de 

professores constituido, na sua grande maioria por doutores formados no Brasil e no Exterior, 

conduziu ao consenso de que o presente Plano Politico Pedag6gico, ao tratar do perfil do 

Economists a ser formado pela UPFR, deve ter como principal foco a forma~o de profissionais 

com s61ida prepara~o te6rica, hist6rica e de dominic de metodos quantitativos, que o capacite 

para a investiga~o dos problemas economicos e sociais, bern como para a elabora~o, 

analise e avalia~o de pianos, programas e projetos. Essa forma~o tern a finalidade de 

proporcionar ao estudante e ao futuro profissional capacidade de analise, interpretac;ao e critica 

dos fenomenos economicos e sociais relacionados ao setor privado e publico, no sentido de 

buscar solu¢es novas e criativas para a sociedade onde atua, que contribuam para a evolu~o 

da sociedade e a melhoria das condi¢es de vida da populac;§o. Pretende-se com este enfoque 

formar um profissional que esteja preparado para atuar e atender as demandas do presente 

mas, tambem, ser capaz de acompanhar e participar da evoluc;ao do conhecimento e das 

transforma¢es de uma sociedade dinamica e em continua mudanc;a, durante toda a sua vida 

profissional. 

Tendo como referencia essa concepc;ao sobre a forma~o do economista, o presente 

Plano Politico Pedag6gico nao foi elaborado com a intenc;ao de alterar o perfil do aluno 

formado em Economia pela UFPR. 0 esforc;o esta sendo no sentido de atualizar e adaptar a 

estrutura e o conteudo do curso, de aperfeic;oar os metodos de ensino, de forma a atender as 

transformac;oes que estao ocorrendo na sociedade, de maneira que os formandos continuem 
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sendo adequadamente preparados para desempenhar suas func;oes junto a sociedade, seja no 

setor privado ou setor publico. Este foi o princlpio que orientou a defini<;ao do Perfil do 

Profissional, detalhado nas folhas 26 e 27 do Plano Politico Pedag6gico, que acompanha as 

orientac;oes gerais dos Conselhos regionais e do Conselho Federal de Economia, com as 

devidas adaptac;Qes as finalidades especificas do Curso de Economia da UFPR. 

5. 0 Colegiado do ·curso de ·ciencias Economicas considera que existem opc;Qes de 

" atividades formativas em numero suficiente para atender os alunos do curso notumo, 

conforme resolu<;ao 70/04-CEPE, tendo em vista que: 

a. Como pode ser observado na fL58 do Plano Politico Pedag6gico, o conjunto de 

altemativas proposto para ATIVIDADES FORMATlVAS compreende urn total 

580 horas (considerando as horas maximas atribuidas a cada conjunto de 

atividades), enquanto a carga horaria a ser cursada e 150 horas. Alem disso, as 

possibilidades de oferta sao bastante amplas e diversificadas; 

b. Uma quantidade significative de alunos que estuda no notumo esta, atualmente, 

realizando estagio. Este e urn dos itens com maior carga horaria, que podera ser 

incorporado as atividades formativas. Para que isso ocorra, por certo, havera 

necessidade de urn maior acompanhamento desses estagios por parte da 

Comissao de Atividades Formativas; 

c. Muito dos alunos que trabalham atuam em areas relacionadas ao curso de 

economia. Nesse caso, poderao realizar projetos relacionados ao curso que, 

analisados e aprovados pela Comissao de Atividades Formativas, poderao ser 

incorporados as Atividades Formativas; 

d. Atualmente os alunos do notumo ja participam de diversos eventos como 

seminarios, encontros, congressos, etc., que poderao ser incluidos em 

atividades formativas; 

e. No plano curricular atual alguns alunos do turno notumo ja participam do PET, o 

que revela a viabilidade dessa altemativa como Atividade Formativa a ser 

incluida no hist6rico escolar desses alunos; 

Av. Pref. Lothario Meissner, 632 - Terreo - Jd. Botanico - Curitiba- PR - CEP: 80.210-170 
Fone: (41) 360-4356 - Fax: (41) 360-4471 - e-mail: mg_rg~r;.g_@!!.fP.f,.Rf - CNPJ: 75.095.679/0001-49 



f. 0 aluno pode cursar, alem das disciplinas optativas, disciplinas eletivas (120 

horas) no curso de economia ou em outros cursos da UFPR. A carga horaria do 

curso do 5°. ano e menor, tendo como uma das finalidades oferecer flexibilidade 

para aqueles alunos que ainda necessitem possam completar a carga horaria de 

atividades formativas. 

Esperamos que as respostas apresentadas esclare9am as qLiestoes levantadas por 

··essa ·Camara a- respeito do -Plano Politico Pedag6gico do Curso de Ciencias Economicas. 

~ Destaque-se que este documento foi apresentado, discutido e aprovado em reuniao do 

Departamento de Economia realizada em 6/12/05, as 9:00 horas, como compromi~so explicito 

dos professores em apoiar e participar da implementayao desse Plano. Na oportunidade tres 

professores, voluntariamente, se colocaram a disposiyao para · participar da Comissao de 

Acompanhamento da lmplementayao do Plano Politico Pedag6gico, que terao ainda, como 

membros natos, o Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Ciencias Economicas, o 

Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Economia e, o Coordenador e Vice-Coordenador do 

Programa de P6s-Graduayao. 

Em reuniao do Colegiado do Curso de Ciencias Economicas, realizada em 6/12/05, 

as 14:30 horas, este documento tambem foi aprovado, bem como os nomes dos professores 

que irao participar da Comissao de lmplementayao do Plano Politico Pedag6gico. 

A Coordenayao do Curso de Graduayao, juntamente com a Chefia do Departamento 

de Economia e a Coordenayao da P6s-Gradua9ao ficam a inteira disposiyao para prestar 

outros esclarecimentos que se fizerem necessarios. 

Cordial mente, 

PRO~AULO MELLO GARCIAS 

Coor~ador do Curso de Ciencias 

Economicas 

PROF. LUIZXISCATII 

Vice-Coordenador do Curso de Ciencias 

Economicas 
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Processo: 3411/05-24 

ORGAO COLEGIADO 
CEPE 

Relato: Conselheira Maria Lucia Masson 
Assunto: Plano Politico Pedag6gico do Curso de Ciencias Economicas. 

RELATO DE PROCESSO 

Interessado: Coordena9ao do Curso de Ciencias Economicas. 
Assunto: Plano Politico Pedag6gico do Curso de Ciencias Economicas. 
Regime de votayao: ()normal; (X) urgencia 

1. HISTORICO 
Em 13 de junho do corrente, o coordenador do Curso de Ciencias Economicas 
encaminha o presente processo ao diretor do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, 
solicitando encaminhamento a Pr6-Reitoria de Graduayao para analise tecnica e 
encaminhamento ao CEPE para ser submetido a aprova9ao . 
Estao anexados tambem os seguintes processos: Processo no. 34058/05-67, do 
Departamento de Contabilidade, 33644/05-94, de cria9ao . de disciplina pelo 
Departamento de Economia. 
Em 07 de outubro de 2005, a Unidade de Curriculos da PROGRAD emite o seguinte 
parecer "0 presente processo trata de Reformulayao Curricular do Curso de Ciencias 
Economicas. A Reformulayao foi aprovada: 1) Colegiado de Curso (:fls. 64, 65, 68, 69 e 
70); 2) Plemrria do Departamento de Economia (:fls. 66); Departamento de Ciencias 
Sociais (fls. 43) e Departamento de Contabilidade; 3) ad-referendum do Conselho 
Setorial (fls. 67 e 160). Feitas as necessarias amilises elaboramos o anteprojeto de 
resoluyao de Reformulayao Curricular (fls. 77 a 84), do elenco do departamento de 
Economia (fls. 85 a 88), do Departamento de Contabilidade (fls. 89 e 90) e do 
Departamento de Ciencias Sociais (fls. 91 a 95), o qual submetemos a sua apreciayao 
para S.M.J., encaminhamento ao CEPE." 
Em 14 de outubro o processo e distribuido na 13

. Camara do CEPE a esta conselheira. 
Foi enviado para diligencias a Pr6-Reitoria de Gradua9ao e a Coordena9ao do Curso de 
Ciencias Economicas, por duas vezes. 

2. CONSIDERA(:OES 
0 processo tern como objeto a reformulayao curricular do Curso de Ciencias 
Economicas da UFPR, nao somente o projeto politico-pedag6gico, e envolve a 
aprovayao de aspectos importantes que aqui ressalto: 
• Reduyao do numero de vagas do curso diumo, que atualmente sao 110 ( cento e 
dez) para 80 (oitenta) vagas; 
• Redu9ao do numero de vagas do curso noturno de 110 (cento e dez) para 90 
(noventa) vagas; 
• Alterayao de disciplinas existentes no curricula e inseryao de atividades 
formativas, cujas regulamenta96es constam do processo, e foram aprovadas em reuniao 
de colegiado; 
• Caracteristicas do Curricula: 
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Data do relata: 09/12/05 

o Numero de horas: 3015 horas, com carga honiria semanal minima de 16 horas-
aula e maxima de 32 horas-aula. 
o Numero de disciplinas: 34 disciplinas, sendo 30 obrigat6rias e 04 optativas; 
o Atividades formativas: devem ser integralizadas 150 horas em atividades 
formativas, dentre as atividades de: estagio nao-obrigat6rio; participa~ao em atividades 
de monitoria, extensao, inicia~ao cientifica; disciplinas eletivas; participa~ao em 
eventos; participa~ao no programa PET; programas e projetos institucionais aprovados 
pela Comissao de Atividades Formativas; 
o Estrutura curricular e baseada no sistema de pre-requisites; 
o Dura~ao minima de 04 anos para o curse diurno e 05 anos para o curse notumo 
e a maxima de 06 anos para o curse diurno e 07 para o curse noturno; 
A proposta esta baseada em estudo de mercado de trabalho e satisfa~ao dos egresses, 
alem dos parametres definidos pelas Diretrizes Curriculares para os curses de Ciencias 
Economicas, alem da analise dos curses de gradua~ao considerados de excelencia no 
pais. A analise fundamentada nos dados apresentados foi realizada e aprovada pelo 
Colegiado de Curse, e todos os departamentos envolvidos foram consultados e 
concordaram com as mudan~as propostas, remetendo o processo a Pr6-Reitoria de 
Gradua~ao, que elaborou as minutas das Resolu~5es que estabelecem o Curricula, 
Quadro de Equivalencias e os elencos de disciplinas dos Departamentos onde ocorreram 
altera~5es nas disciplinas. 
A redu~ao do numero de vagas foi justificada pelo Colegiado atraves da rela~ao 
aluno/professor de 30:1, atua~ao dos professores na P6s-Gradua~ao strictu sensu, 
melhora da qualidade do ensino, melhor atendimento das atividades didaticas pelos 
professores. A principia, esta redu~ao nao pode ser considerada por esta conselheira 
com emissao de parecer, mesmo porque ja foi introduzido no Processo Seletivo deste 
ano, sem ter sido submetido a nenhum conselho superior, como sugere o parecer 
emitido pelo Nucleo de Ensino de Gradua~ao, constante do processo 20060/05-31, cuja 
c6pia consta das fls. 106 a 112. De modo que nao ha como interferir ou analisar este 
fato para este processo em particular, porem, gostaria de alertar para a importancia de 
uma analise mais adequada deste fato. Urn ato administrative que tera conseqiiencias e 
nao foi devidamente discutido em conselho superior como esta redu~ao de vagas de urn 
curse, podendo ocorrer sem o envio e aprova~ao de qualquer Conselho Superior desta 
Institui~ao, porem sugerindo que isto ocorreu como fica claro pelo parecer da Prfa. 
Ligia Regina Klein onde define: Encaminhe-se ao Nucleo de Concursos, para inclusiio 
da alterar;iio no Edital de Seler;iio a ser submetido ao CEPE, e posteriormente a 
Coordenar;iio do Curso, para ciencia, fls. 112. 
0 processo foi encaminhado ao Nucleo de Concursos que o encaminha diretamente a 
Coordena~ao de Curse de Ciencias Economicas. No entanto o Edital de Sele~ao nao e e 
nem foi submetido ao CEPE para aprova~ao, pais este trfunite nao e previsto. Portanto 
a responsabilidade por qualquer conseqiiencia advinda deste fato nao pode ser imputada 
a esta conselheira ou ao Conselho de Ensino e Pesquisa, uma vez que ap6s a solicita~ao 
pelo Colegiado do Curse, foi aprovada e publicada por 6rgao da administra~ao da 
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Assunto: Plano Politico Pedag6gico do Curso de Ciencias Economicas. 

UFPR, no caso o Nucleo de Concursos da PROGRAD, sem ter encaminhado a tempo a 
consulta a qualquer Conselho desta Universidade. 
De minha parte, apenas determine que em face da reduvao, deve haver 
acompanhamento dos indices de reprovavao e evasao no curso de Ciencias Economicas 
por parte da PROGRAD, com o envio de relat6rio anual a este Conselho para 
considerav5es e providencias necessarias, e analise do efetivo comprometimento dos 
professores e estudantes com o projeto politico pedag6gico. 
Em discussao a 1 a_ Camara sugeriu a implantavao do programa de orientavao academica 
conforme disp5ea o art 127 daResoluvao 37/97-CEPE. 

3. PARECERCONCLUSIVO 
Estando o processo de acordo com as Resoluv5es 30/90-CEPE, 43/91-CEPE e 53/01-
CEPE e com o parecer favoravel da Pr6-Reitoria de Graduacao da UFPR, sou de 
parecer favoravel a reformulavao do Curso de Ciencias Economicas e projeto politico 
pedag6gico encaminhado, ressalvando aqui as observav5es sabre a reduvao do numero 
de vagas eo acompanhamento do Curricula do Curso por este Conselho. 

S.M.J. 
Eo parecer. 
de 2005. 

Em 09 de dezembro 

APROVADO POR UNANIMlDADE 
DE VOTOS PELO PLEN~RIO DO 
CONSELHO DE ENS!NO, PESQUISA 

E EXTENSAO DE __ l6-t ___ Ul.J..0S:_ 
TOMANDO N."--6s:.)._JQS_ __ 
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RESOLUCAO N° 70/05-CEPE 

Fixa o. Curricula Plena do Curso de Ciencias Economicas do 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 6rgAo 
normativo, consultivo e deliberativo da Administrac;ao Superior, no usa de suas atribuic;oes conferidas pelo 
Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Parana e considerando o disposto no processo n° 
34117/05-24, 

RESOLVE: 

0 Curricula Plena do Curso de Ciencias Economicas, do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, 
e constituido das seguintes disciplinas, praticas educativas e praticas profissionais: 

lntroduc;ao as Ciencias Sociais 
lntroduc;ao a Economia 
lnstituic;oes de Direito Publico 
Estatistica II 

I. CONTEUDOS DE FORMACAO GERAL 

contabilidade e Analise de Balanc;os 
Calculo com Algebra Linear 
Analise de lnvestimentos 

II. CONTEUDOS DE FORMACAO PROFISSIONAL 

Contabilidade Social 
Desenvolvimento Economico I 
Desenvolvimento Economico II 
Economia Brasileira Contemporanea I 
Economia Brasileira Contemporanea II 
Economia e Planejamento do Setor Publico 
Economia lnternacional 
Economia Monetaria e Financeira 
Economia Regional e Urbana 
Elaborac;ao e Analise de Projetos 
Estatistica Economica e lntroduc;ao a Econometria 
Formac;ao Economica do Brasil 
Hist6ria do Pensamento Economico 
Hist6ria Economica Geral 
Monografia I 
Monografia II 

. Tecnicas de Pesquisa em Economia 
Teoria Macroeconomica 
Teoria Microecon6mica 
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Ill. CONTEUDOS DE FORMACAO COMPLEMENTAR OBRIGATORIA 

Economia Polftica I 
Econometria 
Analise Economica e Financeira 
Economia Industrial 

IV. CONTEUDOS DE FORMACAO COMPLEMENTAR OPTATIVAIELETIVA 
(Minimo de 240 horas dentre) 

Analise Conjuntural 
Analise de Custos lndustriais 
Analise e Pesquisa de Mercado 
Avalia<;ao de lmpacto de Projeto 
Avalia<;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 
Economia Agricola 
Economia da America Latina 
Economia da Energia 
Economia de Empresas 
Economia do Trabalho 
Economia e Demografia 
Economia e Estrategia Empresarial 
Economia e Etica 
Economia e Tecnologia 
Economia Matematica 
Economia Polftica II 
Finan~;as lnternacionais 
Finan~;as Publicas 
Forma~;ao Economica do Parana 
Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e Economla 
Mercado de Capitais: Analise de lnvestimentos 
Metodologia de Analise Economica 
Planejamento Regional e Urbano 
Polftica e Rela<;oes lntemacionais 
Programa~;ao do Setor Publico 
Seminario de Economia lnternacional 
Sistemas Economicos Comparados 
Teoria Macroeconomica II 
Teoria Neoclassica 
T6picos Especiais em Econometria 
T6picos Especiais em Economia I 
T6picos Especiais em Economia II 
T6picos Especiais em Economia Ill 

Extensao, Monitoria, Pesquisa 

V. ATIVIDADES FORMATIVAS 
(150 horas) 

Semim'irios, jornadas, congressos, eventos, simp6sios, cursos e atividades culturais 
Estagios Nao Obrigat6rios 
Participa~;ao no Programa Especial de Treinamento (PET) 
Programas e Projetos lnstitucionais 
Disciplinas Eletivas 
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Art.2o - A integralizac;:ao do curricula do curso de Ciencias Economicas nao pode ocorrer em menos de 04 
(quatro) anos ou mais de 06 (seis) anos no curso diumo, e em menos de 05 (cinco) anos ou mais de 08 (oito) 
anos no curso noturno com as seguintes cargas honirias: 

Disciplinas Te6rica Pratica Estagio Total 
Conteudos de Formac;:ao Geral 540 00 00 540 
Conteudos de Formac;:ao Profissional 1755 00 00 1755 
Conteudos de Formac;:ao Complementar 330 00 00 330 
Obrigat6ria 
Conteudos de Formac;:ao Complementar 00 00 00 240 
Optativa 

Atividades Formativas 00 00 00 150 
Total Geral 3015 

Paragrafo unico- Para efeitos de matrfcula, a carga horaria semanal podera oscilar entre o mlnimo de 16 
(dezesseis) e o maximo de 32 (trinta e duas) horas. 

Art. 3° - Para integralizar o curricula o aluno devera cumprir uma carga horaria minima de 150 horas em 
Atividades Formativas de acordo com o que estabelece a Resoluc;:ao 70/04-CEPE e 
Regulamentac;:ao do curso. 

Art. 4° - Acompanham a presente Resoluc;:ao a Periodizac;:Bo Recomendada (Anexo I) e o Plano de Adaptac;:ao 
Curricular (Anexo II). 

Art. so- Esta resoluc;:Bo ent,rara em vigor no ano letivo de 2006, aplicando-se aos alunos que ingressarem no 
Curso de Cianci as Economicas a partir deste ano e aos que a ela quiserem se adaptar. 

§ 1 o 0 Curricula estabelecido pela Resoluc;:Bo 95/94-CEPE , continuara ~m vigor, em carater 
transit6rio, para os alunos ingressos no curso ate 2005. 

§ 2° Os alunos que forem alcangados pelo novo curricula terao seus creditos adaptados pelo 
Colegiado do Curso. 

.... 
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ANEXO I 
Pf:RIODIZAQAO ARECOMENDADA 

CIENCIAS ECONOMICAS - DIURNO 

1° Ano 
COD IGO DISCI PUNA C. H. SEMANAL 

CHT AT AP EST TOT CRE P-REQ 
D 

SE500 lntrodugao a Economia 120 04 00 00 04 04 
CM426 Calculo com Algebra Linear 120 04 00 00 04 04 
SE301 Hist6ria Economica Geral (1° sem) 75 05 00 00 05 05 
08201 lnstituigoes de Direito Publico {1° sem) 60 04 00 00 04 04 
HC311 lntrodugao as Ciencias Sociais 60 04 00 00 04 04 
CE003 Estatfstica II (2° sem) 60 04 00 00 04 04 
SE302 Formagao Economica do Brasil (2° sem) 75 05 00 00 05 05 
SC204 Contabilidade e Analise de Balangos (2° sem) 60 04 00 00 04 04 

Total 630 21/21 

2°Ano 
SE501 Teoria Microecon6mica 120 04 00 00 04 04 SE500+ 

CM426 
SE502 Economia Polftica I 120 04 00 00 04 04 
SE305 Estatfstica Econ6mica e lntrodugao a 75 05 00 00 05 05 CE003 

Econometria (1° sem) 
SE306 Economia Brasileira Contemporanea I (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE302 
SE307 Analise de lnvestimentos (1° sem) 60 04 00 00 04 04 sc 
SE308 Econometria (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE305 
SE309 Analise Econ6mica e Financeira (2° sem) 75 05 DO 00 05 05 SE307 
SE310 Contabilidade Social (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE500+ 

CM426 
Total 660 22/22 

3°Ano 
SE503 Teoria Macroecon6mica 120 04 00 00 04 04 SE310 
SE504 Economia lnternacional 120 04 00 00 04 04 SE501 
SE505 Hist6ria do Pensamento Econ6mico 120 04 00 00 04 04 SE301 
SE314 Economia Regional e Urbana (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE310 
SE315 Economia Brasileira Contemporanea II (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE306 
SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE305 
SE317 Economia Industrial (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE501 

Total 660 22/22 

4°Ano 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 04 00 DO 04 04 SE503 
SE507 Elaboragao e Analise de Projetos 120 04 00 00 04 04 SE309 
SE320 Desenvolvimento Econ6mico I (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE503 
SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico (1° 60 04 00 00 04 04 SE503 

sem) 
SE322 Desenvolvimento Econ6mico II (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE320 
SE323 Monografia I (1° sem) 120 08 00 00 08 08 SE316 
SE324 Monografia II (2° sem) 120 08 00 00 08 08 SE323 

Total 675 25/20 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa Ill 
Optativa IV 
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ANEXO I 
~ERIODIZACA<;? RECOMENDADA 

CIENCIAS ECONOMICAS - NOTURNO 

1° Ano 
COD IGO DISCI PUNA C.H. SEMANAL 

CHT AT AP EST TOT CRE P-REQ 
D 

SE500 lntrodugao a Economia 120 04 00 00 04 04 
CM426 Calculo com Algebra Linear 120 04 00 00 04 04 
SE301 Hist6ria Econ6mica Geral (1° sem) 75 05 00 00 05 05 
08201 lnstituigoes de Direito Publico (1° sem) 60 04 00 00 04 04 
HC311 lntrodugao as Ciencias Sociais (1° sem) 60 04 00 00 04 04 
CE003 Estatfstica II {2° sem) 60 04 00 00 04 04 
SE302 Formagao Economica do Brasil {2° sem) 75 05 00 00 05 05 
SC204 Contabilidade e Analise de Balangos (2° sem) 60 04 00 00 04 04 

Total 630 21/21 

2°Ano 
SE501 Teoria Microeconomica 120 04 00 00 04 04 SE500+ 

CM426 
SE502 Economia Politica I 120 04 00 00 04 04 
SE305 Estatfstica Economica e lntrodugao a 75 05 00 00 05 05 CE003 

Econometria (1° sem) 
SE306 Economia Brasileira Contemporanea I (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE302 
SE307 Analise de lnvestimentos {1° sem) 60 04 00 00 04 04 sc 
SE308 Econometria (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE305 
SE309 Analise Economica e Financeira (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE307 
SE310 Contabilidade Social {2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE500+ 

CM426 
Total 660 22/22 

3°Ano 
SE503 Teoria Macroeconomica 120 04 00 00 04 04 SE310 
SE504 Economia lnternacional 120 04 00 00 04 04 SE501 
SE505 Hist6ria do Pensamento Economico 120 04 00 00 04 04 SE301 

SE314 Economia Regional e Urbana (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE310 

SE315 Economia Brasileira Contemporanea II (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE306 
SE317 Economia Industrial (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE501 

Total 585 22/17 

4°Ano 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 04 00 00 04 04 SE503 
SE507 Elaboragao e Analise de Projetos 120 04 00 00 04 04 SE309 
SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia (2° sem) 75 05 00 00 05 05 SE305 
SE320 Desenvolvimento Economico I (1° sem) 75 05 00 00 05 05 SE503 
SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico (1° 60 04 00 00 04 04 SE503 

sem) 
SE322 Desenvolvimento Economico II (2° sem) 60 04 00 00 04 04 SE320 
SE323 Monografia I (1° sem) 120 08 00 00 08 08 SE316 

Total 630 25/17 

5°Ano 
SE324 Monografia II 120 08 00 00 08 08 SE323 

Total 120 08 
Optativa I 
Optativa II 
Optativa Ill 
Optativa IV 
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0 aluno devera cursar 240 horas de disciplinas optativas/eletivas escolhidas dentre o rol: 

SE325 Analise Conjuntural 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE326 Analise de Custos Industrials 60 04 00 00 04 04 SE501 

SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 60 04 00 00 04 04 SE501 

SE328 Avalia((ao de lmpacto de Projeto 60 04 00 00 04 04 SE507 
SE329 Avaliac;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 60 04 DO 00 04 04 SE314 
SE330 Economia Agricola 60 04 00 00 04 04 SE500 

SE331 Economia da Energia 60 04 00 00 04 04 SE500 

SE332 Economia da America Latina 60 04 00 DO 04 04 SE500 

SE333 Economia de Empresas 60 04 00 00 04 04 SE501 

SE334 Economia do Trabalho 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE335 Eco~omia e Demografia 60 04 00 00 04 04 SE308 

SE336 Economia e Estrategia Empresarial 60 04 00 00 04 04 SE501 

SE337 Economia e Etica 60 04 00 00 04 04 
SE338 Economia e Tecnologia 60 04 00 00 04 04 SE317 

SE339 Economia Matematica 60 04 00 00 04 04 CM426 

SE340 Economia Politica II 60 04 00 00 04 04 SE502 

SE341 Finan((as lnternacionais 60 04 00 00 04 04 
SE342 Finangas Publicas 60 04 00 00 04 04 
SE343 Forma((ao Econ6mica do Parana 60 04 00 00 04 04 SE302 

SE344 Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e 60 04 00 00 04 04 SE500 

Economia 
SE345 Mercado de Capitais: Analise de lnvestimentos 60 04 00 00 04 04 SE506 

SE346 Metodologia de Analise Econ6mica 60 04 00 00 04 04 
SE347 Planejamento Regional e Urbano 60 04 00 00 04 04 SE314 

SE348 Polftica e Rela((oes lnternacionais 60 04 00 00 04 04 SE504 

SE349 Programa((ao do Setor Publico 60 04 00 00 04 04 
SE350 Seminario de Economia lnternacional 60 04 00 00 04 04 SE504 

SE351 Sistemas Econ6micos Comparados 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE352 Teoria Macroecon6mica II 60 04 00 00 04 04 SE503 

SE353 Teoria Neoclassica 60 04 00 00 04 04 
SE354 T6picos Especiais em Econometria 60 04 00 00 04 04 SE308 

SE355 T6picos Especiais em Economia I 60 04 00 00 04 04 
SE356 T6picos Especiais em Economia II 60 04 00 00 04 04 
SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 60 04 00 00 04 04 

0 aluno devera realizar pelo menos duas das Atividades Formativas abaixo relacionadas, no minimo 
150 horas: 

ATIVIDADES FORMATIVAS Carga horaria 
maxima 

Extensao, Monitoria e Pesquisa aprovada pela Comissao de Atividades Formativas 100 horas 
Seminaries, jornadas, congresses, eventos, simp6sios, curses e atividades culturais, com 80 horas 
frequencia, relacionadas ao Curso de Ciencias Economicas. 
Estagios nao-obrigat6rios realizados atraves de entidades conveniadas com a UFPR e de 120 horas 
acordo com as suas normas especificas. 
Participac;ao no Programa Especial de Treinamento (PET) pelo perfodo mfnimo de urn ana 100 horas 
Programas e Projetos lnstitucionais aprovados pela Comissao de Atividades Formativas 60 horas 
Disciplinas Eletivas ofertadas pelo curso de economia e/ou par outros curses da UFPR 120 horas 
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ANEXO II 
PLANO DE ADPATACAO CURRICULAR 

Cod. Res. 95/94-CEPE C.H. Cod. Res. /2006-CEPE C.H. 

SE460 lntrodugao a Economia B 180 SE500 lntrodugao a Economia 120 

CM426 Calculo com AIQebra Linear 120 CM426 Calculo com Alqebra Linear 120 

SE017 Hist6ria Economica Geral 60 SE301 Hist6ria Economica Geral 75 

OB201 lnstituigoes de Oireito Publico 60 OB201 lnstituigoes de Oireito Publico 60 

HC487 lntrodugao as Ciemcias Sociais 60 HC311 lntrodugao as Ci€mcias Sociais 60 

CE003 Estatistica II 60 CE003 Estatfstica II 60 

SE210 Formagao Economica do Brasil 60 SE302 Formagao Economica do Brasil 75 

SC003 Contabilidade Geral I 60 SC204 Contabilidade e Analise de Balangos 60 

SE421 Teoria Microeconomica 120 SE501 Teoria Microeconomica 120 

SE436 Economia Polftica I 120 SE502 Economia Polftica I 120 

SE054 Estatfstica Economica e lntrodugao a 60 SE305 Estatfstica Economica e lntrodugao a 75 
Econometria I Econometria I 

SE204 Economia Brasileira Contemporanea 60 SE306 Economia Brasileira Contemporanea I 75 

SE214 Analise Economica e Financeira 60 SE307 Analise de lnvestimentos + 60 
SE309 Analise Economica e Financeira 75 

SE025 Econometria I 60 SE308 Econometria 60 
SE209 Contabilidade Social 60 SE310 Contabilidade Social 75 
SE422 Teoria Macroeconomica 120 SE503 Teo ria Macroeconomica 120 
SE423 Economia lnternacional 90 SE504 Economia lnternacional 120 
SE461 Hist6ria do Pensamento Economico B 120 SE505 Hist6ria do Pensamento Economico 120 

SE205 Economia Regional e Urbana 60 SE314 Economia Regional e Urbana 75 

Sem equival€mcia SE315 Economia Brasileira e Contemporanea II 75 
SE051 Tecnicas de Pesquisa em Economia I 60 SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 75 
SE223 Economia Industrial 60 SE317 Economia Industrial 75 
SE202 Economia Monetaria + 60 SE506 Economia Monetaria e Financeira 120 
SE203 Mercado Financeiro e Polftica Monetaria 60 
SE462 Elaboragao e Analise de Projetos B 120 SE507 Elaboragao e Analise de Projetos 120 
SE463 Oesenvolvimento S6cio-Econ6mico B 120 SE320 Oesenvolvimento Economico I + 75 

SE322 Oesenvolvimento Economico II 60 
SE206 Polftica e Planejamento Economico 60 SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico 60 
SE432 Monografia 240 SE323 Monografia I + 120 

SE324 Monografia II 120 
SE218 Analise Conjuntural 60 SE325 Analise Conjuntural 60 

Sem equivalencia SE326 Analise de Custos lndustriais 60 
SE216 Analise e Pesquisa de Mercado 60 SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 60 
SE057 Avaliagao de lmpacto de Projeto 60 SE328 Avaliagao de lmpacto de Projeto 60 
SE064 Avaliagao Oesenvolvimento Regional do 60 SE329 Avaliagao do Oesenvolvimento Regional 60 

Parana do Parana 
SE219 Economia Agricola 60 SE330 Economia Agricola 60 
SE063 Economia da Energia 60 SE331 Economia da Energia 60 
SE061 Economia da America Latina 60 SE332 Economia da America Latina 60 
SE053 Economia de Empresas I 60 SE333 Economia de Empresas 60 
SE222 Economia do Trabalho 60 SE334 Economia do Trabalho 60 
SE213 Economia e OemoQrafia 60 SE335 Economia e Oemografia 60 
SE060 Economia e Estrategia Empresarial 60 SE336 Economia e Estrategia Empresarial 60 
SE050 Economia e Etica I 60 SE337 Economia e Etica I 60 
SE220 Economia e Tecnologia 60 SE338 Economia e Tecnologia 60 

Sem equivalencia SE339 Economia Matematica 60 
SE437 Economia Polftica II 120 SE340 Economia Polftica II 60 

Sem equivalencia SE341 Finangas lnternacionais 60 
SE464 Economia do Setor Publico B 120 SE342 Finangas Publicas 60 
SE217 Formagao Economica do Parana 60 SE343 Formagao Economica do Parana 60 
SE065 lntrodugao ao Estudo do Oesenvolvimento 60 SE344 Oesenvolvimento Sustentavel: Ecologia, 60 

Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia Energia e Economia 
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C6d. Res. 95/94-CEPE C.H. C6d. Res. /2006-CEPE 
SE059 Mercado de Capitais- Analise de lnvestimento 60 SE345 Mercado de Capitais- Analise de lnvestimento 

SE221 Metodologia de Analise Economica 60 SE346 Metodologia de Analise Economica 
SE211 Planejamento Regional e Urbano 60 SE347 · Planejamento Regional e Urbano 

Sem equivaiE3ncia SE348 Polftica e Relagaes lntemacionais 
SE212 Programagao do Setor Publico 60 SE349 Programagao do Setor Publico 

Sem equivalemcia SE350 Seminario de Economia lnternacional 
Sem equivalencia SE351 Sistemas Economicos Comparados 

SE058 Teoria Macroeconomica II 60 SE352 Teoria Macroeconomica II 
SE062 T6picos Especiais em Economia 60 SE354 T6picos Especiais em Econometria 

Sem equivalencia SE355 T6picos Especiais em Economia I 
Sem equivalencia SE356 T6picos Especiais em Economia II 
Sem equivalencia SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 

8-8 

C. H. 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
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RESOLUCAO N° 71/05-CEPE 

Estabelece o elenco de disciplinas do Departamento de 
Economia, do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, da 
Universidade Federal do Parana. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 
Orgao normativo, consultivo e deliberativo da administrayao superior, no uso de suas atribuiyoes 
conferidas pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Parana e considerando o disposto no 
processo n° 34117/05-24, 

RESOLVE: 

Art. 1°- E o seguinte o elenco de disciplinas do Departamento de Economia, do Setor de Ciencias 
Sociais Aplicadas: 

CODIGO DISCIPLINA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

Disciplinas de 02 Semanas 
-SE055 Economia M1 06 00 00 06 

Disciplinas Semestrais 
SE011 Economia Brasileira I 04 00 00 04 04 
SE012 Economia Brasileira II 04 00 00 04 04 
SE017 Hist6ria Economica Geral 04 00 00 04 04 
SE025 Econometria I 04 00 00 04 04 
SE031 Economia da America Latina 04 00 00 04 04 
SE035 lntroduc;ao a Economia I 04 00 00 04 04 
SE036 lntroduyao a Economia II 04 00 00 04 04 
SE044 Economia I 04 00 00 04 04 
SE045 Economia II 04 00 00 04 04 
SE046 Fundamentos de Economia I 04 00 00 04 04 
SE047 Fundamentos de Economia II 04 00 00 04 04 
SE048 Economia Brasileira Contemporanea A 04 00 00 04 04 
SE049 lntroduyao a Economia 04 00 00 04 04 
SEOSO Economia e Etica I 04 00 00 04 04 
SE051 Tecnicas de Pesquisa em Economia I 04 00 00 04 04 
SE052 Teoria Neoclassica I 04 00 00 04 04 
SE053 Economia de Empresas I 04 00 00 04 04 
SE054 Estatistica Economica e lntroduc;ao a Econometria I 04 00 00 04 04. 
SE056 Hist6ria do Pensamento Economico 04 00 00 04 04 
SE057 Avaliac;ao de lmpacto de Projeto 04 00 00 04 04 
SE058 Teoria Macroeconomica II 04 00 00 04 04 
SE059 Mercado de Capital: Analise de lnvestimento 04 00 00 04 04 
SE060 Economia e Estrategia Empresarial 04 00 00 04 04 
SE061 Economia da America Latina 04 00 00 04 04 
SE062 T6picos em Econometria 04 00 00 04 04 
SE063 Economia da Energia 04 00 00 04 04 
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SE064 Avaliac;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 04 00 00 04 04 

SE065 lntroduc;ao ao Estudo do Desenvolvimento Sustentavel: 
Ecologia, Energia e Economia 04 00 00 04 04 

SE201 Contas Nacionais do Brasil 04 00 00 04 04 

SE202 Economia Monetaria 04 00 00 04 04 

SE203 Mercado Financeiro e Polftica Monetaria 04 00 00 04 04 
SE204 Economia Brasileira Contemporanea 04 00 00 04 04 
SE205 Economia Regional e Urbana 04 00 00 04 04 
SE206 Polftica e Planejamento Economico 04 00 00 04 04 
SE207 Economia do Setor Publico 04 00 00 04 04 

SE208 Polftica Tributaria 04 00 00 04 04 

SE209 Contabilidade Social 04 00 00 04 04 
SE210 Formac;ao Economica do Brasil 04 00 00 04 04 
SE211 Planejamento Regional e Urbano 04 00 00 04 04 
SE212 Programac;ao do Setor Publico 04 00 00 04 04 
SE213 Economia e Demografia 04 00 00 04 04 
SE214 Analise Economica e Financeira 04 00 00 04 04 
SE215 Desenvolvimento de Projetos 04 00 00 04 04 
SE216 Analise e Pesquisa de Mercado 04 00 00 04 04 
SE217 Formac;ao Economica do Parana 04 00 00 04 04 
SE218 Analise Conjuntural 04 00 00 04 04 
SE219 Economia Agricola 04 00 00 04 04 
SE220 Economia e Tecnologia 04 00 00 04 04 
SE221 Metodologia da Analise Economica 04 00 00 04 04 
SE222 Economia do Trabalho 04 00 00 04 04 
SE223 Economia Industrial 04 00 00 04 04 
SE224 Economia e Abastecimento 04 00 00 04 04 
SE225 Tecnicas Econometricas I 04 00 00 04 04 
SE226 Tecnicas Econometricas II 04 00 00 04 04 
SE301 Hist6ria Economica Geral 05 00 00 05 05 
SE302 Formac;ao Economica do Brasil 05 00 00 05 05 
SE305 Estatistica Economica e lntroduc;ao a Econometria 05 00 00 05 05 
SE306 Economia Brasileira Contemporanea I 05 00 00 05 05 
SE307 Analise de lnvestimentos 04 00 00 04 04 
SE308 Econometria 04 00 00 04 04 
SE309 Analise Economica e Financeira 05 00 00 05 05 
SE310 Contabilidade Social 05 00 00 05 05 
SE314 Economia Regional e Urbana 05 00 00 05 05 
SE315 Economia Brasileira Contemporanea II 05 00 00 05 05 
SE316 Tecnicas de Pesquisa em Economia 05 00 00 05 05 
SE317 Economia Industrial 05 00 00 05 05 
SE320 Desenvolvimento Economica I 05 00 00 05 05 
SE321 Economia e Planejamento do Setor Publico 04 00 00 04 04 
SE322 Monografia I 08 00 00 08 08 
SE323 Monografia II 08 00 00 08 08 
SE325 Analise Conjuntural 04 00 00 04 04 
SE326 Analise de Custos lndustriais 04 00 00 04 04 
SE327 Analise e Pesquisa de Mercado 04 00 00 04 04 
SE328 Avaliac;ao de lmpacto de Projeto 04 00 00 04 04 
SE329 Avaliac;ao do Desenvolvimento Regional do Parana 04 00 00 04 04 
SE330 Economia Agricola 04 00 00 04 04 
SE331 Economia da Energia 04 00 00 04 04 
SE332 Economia da America Latina 04 00 00 04 04 
SE333 Economia de Empresas 04 00 00 04 04 
SE334 Economia do Trabalho 04 00 00 04 04 
SE335 Economia e Demografia 04 00 Af04 
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SE336 Economia e Estrategia Empresarial 04 00 00 04 04 
SE337 Economia e Etica 04 00 00 04 04 
SE338 Economia e Tecnologia 04 00 00 04. 04 
SE339 Economia Matematica 04 00 00 04 04 

SE340 Economia Politica II 04 00 00 04 04 

SE341 Finan9as lnternacionais 04 00 00 04 04 
SE342 Finan9as Publicas 04 00 00 04 04 
SE343 Forma9ao Economica do Parana 04 00 00 04 04 
SE344 Desenvolvimento Sustentavel: Ecologia, Energia e Economia 04 00 00 04 04 
SE345 Mercado de Capitais -Analise de lnvestimentos 04 00 00 04 04 
SE347 Planejamento Regional e Urbano 04 00 00 04 04 

SE348 Polftica e Rela9oes lnternacionais 04 00 00 04 04 
SE349 Programa9ao do Setor Publico 04 00 00 04 04 
SE350 Seminario de Economia lnternacional 04 00 00 04 04 
SE351 Sistemas Economicos Comparados 04 00 00 04 04 
SE352 Teoria Macroeconomica II 04 00 00 04 04 
SE353 Teoria Neoclassica 04 00 00 04 04 

e' SE354 T6picos Especiais em Econometria 04 00 00 04 04 
SE355 T6picos Especiais em Economia I 04 00 00 04 04 
SE356 T6picos Especiais em Economia II 04 00 00 04 04 
SE357 T6picos Especiais em Economia Ill 04 00 00 04 04 

Disciplinas Anuais 

SE401 Econometria A 04 00 00 04 08 
SE402 lntrodu9ao a Economia A 04 00 00 04 08 
SE403 Analise Microeconomica 04 00 00 04 08 
SE407 Moedas e Bancos 04 00 00 04 08 
SE409 Forma9ao Economica do Brasil e Economia Brasileira 04 00 00 04 08 
SE418 Teoria Economica 04 00 00 04 08 
SE419 lntrodu9a0 a Economia 04 00 00 04 08 
SE421 Teoria Microeconomica 04 00 00 04 08 
SE422 Teoria Macroeconomica 04 00 00 04 08 
SE423 Economia lnternacional 03 00 00 03 06 
SE426 Desenvolvimento S6cio-Economico 03 00 00 03 06 
SE427 Hist6ria do Pensamento Economico A 02 00 00 02 04 
SE428 Hist6ria Economica Geral 04 00 00 04 08 
SE431 Tecnicas de Pesquisa em Economia 02 00 00 02 04 
SE432 Monografia 08 00 00 08 08 
SE435 Elabora9ao e Analise de Projetos 02 00 00 02 04 
SE436 Economia Politica I 04 00 00 04 08 
SE437 Economia Politica II 04 00 00 04 08 
SE444 Econometria 04 00 00 04 08 
SE445 Planejamento Regional e Urbano 02 00 00 02 04 
SE456 No9oes de Economia 02 00 00 02 04 
SE457 Analise Microeconomica A 02 00 00 02 04 
SE458 Economia Brasileira 02 00 00 02 04 
SE459 Economia 04 00 00 04 08 
SESOO lntrodu9a0 a Economia 04 00 00 04 08 
SE501 Teoria Microeconomica 04 00 00 04 08 
SE502 Economia Politica I 04 00 00 04 08 
SE503 Teoria Macroeconomica 04 00 00 04 08 
SE504 Economia lnternacional 04 00 00 04 08 
SESOS Hist6ria do Pensamento Economico 04 00 00 04 08 
SE506 Economia Monetaria e Financeira 04 00 00 04 08 
SE507 Elabora9ao e Analise de Projetos 04 00 00 04 
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Art. 2° - As ementas das disciplinas sao as que constam no Ementario da PROGRAD e dos Processos 
n°34117/05-24 e 33644/05-97. 

Art. 3° - Esta Resolu<;ao entra em vigor na data de aprova<;ao pelo CEPE, revogando-se as disposi<;oes 
em contrario. 

Carlos 
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RESOLUCAO N° 72/05-CEPE 

Estabe/ece o e/enco de disciplinas e prilticas profissionais do 
Departamento de Contabilidade, do Setor de Ciencias Sociais 
Aplicadas. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISC E EXTENSAO, 6rgao 
normativo, consultivo e deliberativo da administrayao superior, no uso de suas atribui<;oes conferidas pelo 
Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Parana e considerando o disposto no processo n° 
34117/05-24, 

RESOLVE: 

Art. 1°- E o seguinte o elenco de disciplinas e praticas profissionais do Departamento de Contabilidade, 
do Setor de Ciencias Sociais Aplicadas: 

I. Disciplinas Semestrais 

CODIGO DISCIPLINA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

SC003 Contabilidade Geral I 04 00 00 04 04 
SC019 Estagio Supervisionado 00 00 18 18 06 
SC020 Estagio Supervisionado I 00 00 06 06 02 
SC021 Matematica Financeira Aplicada 04 00 00 04 04 
SC022 Analise das Demonstra<;oes Contabeis 04 00 00 04 04 
SC202 Contabilidade de Custos para Informatica 04 00 00 04 04 
SC203 Matematica Financeira para Informatica 04 00 00 04 04 
SC204 Contabilidade e Analise de Balan<;os 04 00 00 04 04 

II. Disciplinas Anuais 

SC401 Contabilidade A 02 00 00 02 04 
SC402 Contabilidade Basica 02 02 00 04 06 
SC403 Contabilidade Empresarial I 03 02 00 05 08 
SC404 Contabilidade Empresarialll 03 02 00 05 08 
SC405 Contabilidade de Custos A 02 02 00 04 06 
SC406 Contabilidade Publica A 03 02 00 05 08 
SC407 Analise de Balanyos A 02 02 00 04 06 
SC408 Auditoria Contabil 02 02 00 04 06 
SC409 Contabilidade Gerencial A 02 02 00 04 06 
SC410 Matematica Financeira A 03 02 00 05 08 
SC411 Matematica Financeira c 02 00 00 02 04 
SC412 Contabilidade e Analise de Balanyos 04 00 00 04 08 
SC413 Matematica Financeira B 04 00 00 04 08 
SC414 Matematica Financeira 02 02 00 04 06 
SC415 Contabilidade Empresarial A 02 02 00 04 06 
SC416 Contabilidade Publica 02 02 00 04 06 
SC417 Contabilidade Empresarial B 02 02 00 04 06 
SC418 Contabilidade e Analise de Custos 02 02 00 04 06 
SC419 T6picos Especfficos da Contabilidade 02 02 00 04 06 
SC420 Contabilidade Gerencial 02 02 00 04 06 
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RESOLUCAO N° 73/05-CEPE 

Estabelece o elenco de discip/inas e praticas profissionats 
do Departamento de Ciencias Sociais do Setor de 
Ciencias Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal 
do Parana. 

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, 6rgao 
normativo, consultivo e deliberativo da administracao superior, no uso de suas atribui«;oes conferidas 
pelo Artigo 21 do Estatuto da Universidade Federal do Parana e considerando o disposto no processo 
n° 34117/05-24, 

RESOLVE: 

Art. 1°- E: o seguinte o elenco de disciplinas e praticas profissionais do Departamento de Ciencias 
Sociais do Setor de Ciencias Humanas, Letras e Artes: 

I. Disciplinas de 01 semana - (seriada) 

CODIGO DISCIPLINA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST TOT 

HC249 lntroduyao a Teoria Social 06 00 00 06 

I. Disciplinas Semestrais 

CODIGO DISCIPLINA C. H. SEMANAL CRED. 
AT AP EST. TOT. 

HC001 Sociologia Geral I 03 00 00 03 03 
HC002 Sociologia Geral II 03 00 00 03 03 
HC004 Sociologia do Desenvolvimento 03 00 00 03 03 
HC006 Sociologia do Planejamento 03 00 00 03 03 
HC013 Aspectos Sociol6gicos da Realidade Brasileira 03 00 00 03 03 
HC014 Organizacao Social e Politica do Brasil 05 00 00 05 05 
HC015 Sociologia das Sociedades Agrarias 03 00 00 03 03 
HC017 Sociologia Latina-Americana 04 00 00 04 04 
HC056 Ciencias Sociais e Economicas I 02 00 00 02 02 
HC060 Sociologia Geral Ill 04 00 00 04 04 
HC061 Sociologia Brasileira 03 00 00 03 03 
HC062 Sociologia Jurfdica 04 00 00 04 04 
HC064 Sociologia Urbana 03 00 00 03 03 
HC066 Sociologia Rural 03 00 00 03 03 
HC067 Teorias Sociol6gicas I 04 00 00 04 04 
HC068 Teorias Sociol6gicas II 04 00 00 04 04 
HC069 Polftica I 04 00 00 04 04 
HC070 Polftica II 04 00 00 04 04 
HC071 Polftica Ill 04 00 00 04 04 
HC072 Polftica IV 04 00 00 04 04 
HC089 Sociologia Demografica 03 00 00 03 03 
HC091 Metodos e Tecnicas de Pesquisa Social 01 02 00 03 02 
HC092 Sociologia e Nutriyao 03 00 00 03 03 
HC093 Sociologia dos Sistemas Alimentares 03 00 00 03 03 
HC094 Teorias Sociol6gicas IV 04 00 00 04 04 
HC095 T6picos Especiais de Sociologia 04 00 00 04 04 
HC096 Sociologia 1: lntrodugao a Sociologia 04 00 00 04 04 
HC097 Sociologia II: Teoria Sociol6gica I 04 00 00 04 04 
HC098 Sociologia Ill: Teoria Sociol6gica II 04 00 00 04 04 
HC099 Sociologia IV: Teoria Sociol6gica Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC100 Sociologia V: Sociologia Brasileira 04 00 00 04 04 y 
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HC101 Politica I: Conceitos Fundamentais de Ciencia PoHtica 04 00 00 04 04 
HC102 Polftica II: Teoria Politica Modema 04 00 00 04 04 
HC103 Politica Ill: Teoria do Estado I 04 00 00 04 04 
HC104 Politica IV: Teoria do Estado II 04 00 00 04 04 
HC105 Polftica V: Teoria dos Partidos e Sistemas Partidarios 04 00 00 04 04 
HC106 Epistemologia das Ciencias Sociais 04 00 00 04 04 
HC107 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia 04 00 00 04 04 
HC108 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 
HC109 Orientagao Monogratica I - Sociologia 04 00 00 04 04 
HC110 Estagio de Pesquisa em Sociologia 01 00 03 04 02 
HC111 Orientagao Monogratica II - Sociologia 04 00 00 04 04 
HC112 Educagao e Sociedade 04 00 00 04 04 
HC113 lndividuo e Sociedade 04 00 00 04 04 
HC114 Movimentos Sociais 04 00 00 04 04 
HC115 Sindicalismo e Movimento Operano 04 00 00 04 04 
HC116 Sociologia Norte-Americana 04 00 00 04 04 
HC117 Sociologia da Burocracia 04 00 00 04 04 
HC118 Sociologia da Ciencia 04 00 00 04 04 
HC119 Sociologia da Comunicagao 04 00 00 04 04 
HC120 Sociologia da Cultura 04 00 00 04 04 
HC121 Sociologia da Vida Cotidiana 04 00 00 04 04 
HC122 Sociologia das Revolugoes 04 00 00 04 04 
HC123 Sociologia das Organizagoes 04 00 00 04 04 
HC124 Sociologia Demogratica 04 00 00 04 04 
HC125 Sociologia do Conhecimento 04 00 00 04 04 
HC126 Sociologia do Trabalho 04 00 00 04 04 
HC127 Sociologia e Ecologia 04 00 00 04 04 
HC128 Sociologia e Psicanalise 04 00 00 04 04 
HC129 Sociologia e Representagao 04 00 00 04 04 
HC130 Sociologia Francesa 04 00 00 04 04 
HC131 Sociologia Latina-Americana Contemporanea I 04 00 00 04 04 
HC132 Sociologia Latina-Americana Contemporanea II 04 00 00 04 04 
HC133 Sociologia Urbana 04 00 00 04 04 
HC134 Teoria Critica da Sociedade 04 00 00 04 04 
HC135 Teorias da Socializagao 04 00 00 04 04 
HC136 Sociologia da Arte 04 00 00 04 04 
HC137 Sociologia da Religiao 04 00 00 04 04 
HC138 Sociologia do Planejamento 04 00 00 04 04 
HC139 Sociologia Rural 04 00 00 04 04 
HC140 T6picos Especiais em Sociologia I 04 00 00 04 04 
HC141 T6picos Especiais em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC142 T6picos Especiais em Sociologia Ill 04 00 00 04 04 
HC143 T6picos Especiais em Sociologia IV 04 00 00 04 04 
HC144 T6picos Especiais em Sociologia V 04 00 00 04 04 
HC145 T6picos Especiais em Sociologia VI 04 00 00 04 04 
HC146 T6picos Especiais em Sociologia VII 04 00 00 04 04 
HC147 T6picos Especiais em Sociologia VIII 04 00 00 04 04 
HC148 T6picos Especiais em Sociologia IX 04 00 00 04 04 
HC149 T6picos Especiais em Sociologia X 04 00 00 04 04 
HC150 Analise de Conjunturas Politicas 04 00 00 04 04 
HC151 Estado e Burguesia 04 00 00 04 04 
HC152 Estado e Direito no Capitalismo 04 00 00 04 04 
HC153 Estado no Capitalismo Contemporaneo 04 00 00 04 04 
HC154 Estado na America Latina 04 00 00 04 04 
HC155 Formagao do Estado Burgues 04 00 00 04 04 
HC156 lnstituigoes Polfticas Brasileiras 04 00 00 04 04 
HC157 Pensamento Politico Brasileiro 04 00 00 04 04 
HC158 Pensamento Politico Contemporaneo 04 00 00 04 04 
HC159 Pensamento Politico Liberal 04 00 00 04 04 
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HC160 PoHtica e Regiao 04 00 00 04 04 
HC161 Polftica Brasileira I 04 00 00 04 04 
HC162 Polftica Brasileira II 04 00 00 04 04 
HC163 Polftica Brasileira Ill 04 00 00 04 04 
HC164 Polftica Brasileira IV 04 00 00 04 04 
HC165 Politica lnternacional 04 00 00 04 04 
HC166 PoHticas Governamentais Comparadas 04 00 00 04 04 
HC167 Regimes Politicos Contemporaneos 04 00 00 04 04 
HC168 Teoria da ldeologia 04 00 00 04 04 
HC169 Teoria da Organiza9ao Sindical 04 00 00 04 04 
HC170 Teoria das Elites 04 00 00 04 04 
HC171 Teoria Sistemica da Politica 04 00 00 04 04 
HC172 T6picos Especiais em Ciencia Politica I 04 00 00 04 04 
HC173 T6picos Especiais em Ciencia Politica II 04 00 00 04 04 
HC174 T6picos Especiais em Ciencia PoHtica Ill 04 00 00 04 04 
HC175 T6picos Especiais em Ciencia Politica IV 04 00 00 04 04 
HC176 T6picos Especiais em Ciencia Politica V 04 00 00 04 04 
HC177 T6picos Especiais em Ciencia Politica VI 04 00 00 04 04 
HC178 T6picos Especiais em Ciencia Politica VII 04 00 00 04 04 
HC179 T6picos Especiais em Ciencia Polftica VIII 04 00 00 04 04 
HC180 T6picos Especiais em Ciencia Politica IX 04 00 00 04 04 
HC181 T6picos Especiais em Ciencia Politica X 04 00 00 04 04 
HC182 Orienta9ao Monografica 1 - Ciencia Polftica 04 00 00 04 04 
HC183 Orienta9ao Monogratica II - Ciencia Politica 04 00 00 04 04 
HC184 Estagio de Pesquisa em Ciencia Politica 01 00 03 04 02 
HC185 Realidade S6cio-Econ0mica e Politica Brasileira 04 00 00 04 04 
HC186 Sociologia Geral e da Comunica9ao 04 00 00 04 04 
HC187 T6picos Especiais em Sociologia XI 04 00 00 04 04 
HC188 T6picos Especiais em Ciencia Politica XI 04 00 00 04 04 
HC189 Metodos e Tecnicas de Pesquisa Social Aplicada 

ao Turismo I 04 00 00 04 04 
HC190 Sociologia e Sociedade Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC191 Polftica 1: lntrodu980 a Teoria Politica 04 00 00 04 04 
HC192 Polftica II: Fundamentos da Teoria Politica 

Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC193 Politica Ill: Teoria Politica Contemporanea 04 00 00 04 04 
HC194 Politica IV: lnstitui9oes Politicas 04 00 00 04 04 
HC195 PoHtica V: Comportamento Politico 04 00 00 04 04 
HC196 Sociologia IV: Teoria Socio16gica Contemporanea I 04 00 00 04 04 
HC197 Sociologia V: Teoria Socio16gica Contemporanea II 04 00 00 04 04 
HC198 Estagio Supervisionado em Sociologia 01 00 03 04 02 
HC199 Estagio Supervisionado em Ciencia Politica 01 00 03 04 02 
HC200 Orienta9ao Monografica - Sociologia 04 00 00 04 04 
HC215 lntrodu980 as Ciencias Sociais 02 00 00 02 02 
HC233 Orienta9ao Monografica - Ciencia Politica 04 00 00 04 04 
HC234 Forma9ao do Pensamento Sociol6gico I 04 00 00 04 04 
HC235 Forma9ao do Pensamento Sociol6gico II 04 00 00 04 04 
HC236 Sociologia do Trabalho 03 00 00 03 03 
HC237 Estruturas Agrarias Brasileiras 03 00 00 03 03 
HC238 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciencias Sociais I 02 02 00 04 03 
HC239 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Ciencias Sociais II 02 02 00 04 03 
HC240 Educa9ao e Sociedade 03 00 00 03 03 
HC241 Estagio de Pesquisa em Ciencias Sociais I (Sociologia) 01 00 03 04 02 
HC242 Estagio de Pesquisa em Ciencias Sociais II (Sociologia) 01 00 03 04 02 
HC243 lntrodu980 a Ciencia Politica 04 00 00 04 04 
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HC244 Formacao do Estado Moderno 04 00 00 04 04 
HC245 Politica Brasileira 04 00 00 04 04 
HC246 Sociologia Brasileira A 03 00 00 03 03 
HC247 Sociologia A 04 00 00 04 04 
HC248 Sociologia da Medicina e da Saude 04 00 00 04 04 
HC250 Teoria Social e Organizar;oes 04 00 00 04 04 
HC251 Sociologia da Comunica~o 04 00 00 04 04 
HC252 Sociologia do Trabalho 04 00 00 04 04 
HC253 Sociologia e Ecologia 04 00 00 04 04 
HC254 Sociologia e Representar;ao 04 00 00 04 04 
HC255 Sociologia da arte 04 00 00 04 04 
HC256 Sociologia da Religiao 04 00 00 04 04 
HC257 Sociologia Rural 04 00 00 04 04 
HC258 T6picos Especiais em Sociologia XI 04 00 00 04 04 
HC259 Estudo Sociol6gicos de Politicas Publicas 04 00 00 04 04 
HC260 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC261 Metodos e Tecnicas de Pesquisa em Sociologia Ill 04 00 00 04 04 

e HC262 Mfdia e Violencia 04 00 00 04 04 
HC263 Oficina de Estudo e Pesquisa em Sociologia I 04 00 00 04 04 
HC264 Oficina de Estudo e Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC265 Relar;oes de Genero 04 00 00 04 04 
HC266 Seminarios de Pesquisa em Sociologia I 04 00 00 04 04 
HC267 Seminarios de Pesquisa em Sociologia II 04 00 00 04 04 
HC268 Sociologia Brasileira 04 00 00 04 04 
HC269 Sociologia da Burocracia e das Organizar;oes 04 00 00 04 04 
HC270 Sociologia da Ciencia e do Conhecimento 04 00 00 04 04 
HC271 Sociologia da Familia 04 00 00 04 04 
HC272 Sociologia da Medicina e da Saude 04 00 00 04 04 
HC273 Sociologia da Sexualidade 04 00 00 04 04 
HC274 Sociologia da Violencia 04 00 00 04 04 
HC275 Sociologia do Consumo 04 00 00 04 04 
HC276 Sociologia do Desenvolvimento 04 00 00 04 04 
HC277 Sociologia e lmaginario 04 00 00 04 04 
HC278 Sociologia e Literatura 04 00 00 04 04 
HC279 Teoria Sociol6gica Contemporanea Ill 04 00 00 04 04 
HC280 Teoria Sociol6gica Contemporanea IV 04 00 00 04 04 
HC281 T6picos Especiais e Ciencia Polftica XII 04 00 00 04 04 
HC282 T6picos Especiais e Ciencia Polftica XIII 04 00 00 04 04 
HC283 T6picos Especiais e Ciencia Politica XIV 04 00 00 04 04 
HC284 T6picos Especiais e Ciencia Polftica XV 04 00 00 04 04 
HC285 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVI 04 00 00 04 04 
HC286 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVII 04 00 00 04 04 
HC287 T6picos Especiais e Ciencia Politica XVIII 04 00 00 04 04 
HC288 T6picos Especiais e Ciencia Politica XIX 04 00 00 04 04 
HC289 T6picos Especiais e Ciencia Polftica XX 04 00 00 04 04 
HC290 T6picos Especiais e Ciencia Politica XXI 04 00 00 04 04 
HC291 Politica e Cidadania 04 00 00 04 04 
HC292 Cidade e Governabilidade 04 00 00 04 04 
HC293 Comunicar;ao Politica 04 00 00 04 04 
HC294 Cultura e Polftica 04 00 00 04 04 
HC295 Estado e Classes Sociais no Capitalismo 

Contemporaneo 04 00 00 04 04 
HC296 Formacao do Estado Moderno 04 00 00 04 04 
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HC297 lnstituic;oes Politicas e Direito Constitucional 04 00 00 04 04 
HC298 Organizac;oes lnternacionais 04 00 00 04 04 
HC299 Politica Brasileira V 04 00 00 04 04 
HC300 Politica Paranaense I 04 00 00 04 04 
HC301 Politica Paranaense II 04 00 00 04 04 
HC302 Processo Emergentes na Politica lnternacional 04 00 00 04 04 
HC303 Relac;oes lnternacionais 04 00 00 04 04 
HC304 Teoria Contemporanea da Democracia 04 00 00 04 04 
HC305 Sociologia e Psicanc11ise I 04 00 00 04 04 
HC306 Educac;ao e Sociedade 04 00 00 04 04 
HC307 Teoria Sociol6gica Classica I 04 00 00 04 04 
HC308 Teoria Sociol6gica Classica II 04 00 00 04 04 
HC309 Teoria Sociol6gica Classica Ill 04 00 00 04 04 
HC310 Teoria e Pratica em Direitos Humanos 04 00 00 04 04 
HC311 lntroduc;ao as Ciencias Sociais 04 00 00 04 04 

II. DISCIPLINA ANUAIS 

HC401 Problemas S6cio-Culturais e Economicos 
Contemporaneos 02 00 00 02 04 

HC402 Sociologia 02 00 00 02 04 
HC441 Sociologia Urbana A 02 00 00 02 04 
HC442 Sociologia Aplicada a Engenharia 02 00 00 02 04 
HC443 Estudos Sociais e Economicos A 03 00 00 03 06 

HC451 Sociologia do Lazer A 02 00 00 02 04 
HC461 Sociologia Aplicada a Economia 02 00 00 02 04 
HC462 Sociologia Aplicada a Administrac;ao 02 00 00 02 04 
HC463 Realidade S6cio-Economica e Politica Brasileira 02 00 00 02 04 
HC464 Sociologia da Comunicac;ao 02 00 00 02 04 
HC487 lntroduc;ao as Ciencias Sociais 02 00 00 02 04 
HC488 Ciencia Polftica 02 00 00 02 04 

Art. 2°- 0 Departamento e co-ofertante, ainda, das seguintes disciplinas lntegradas do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo. 

Ill. ANUAIS 

ARQ401 Estudos Sociais e Ambientais I 02 00 00 02 04 
(Co-ofertada par HC+ T A) 

ARQ402 Estudos Sociais e Ambientais II 03 00 00 03 06 
(Co-ofertada par HC+ T A) 

Art. 3°- As ementas sao as constantes no ementario da Pr6-Reitoria de Graduac;ao e do Processo 
n° 34117/05-24 e 33644/05-97. 

Art. 4°- Esta Resoluc;ao entrara em vigor na data de sua aprovac;ao pelo CEPE, revogado-se as 
demais disposic;oes em contrario. ,.. 

Sala das Sessoes, em 16 de de mJro de 2005. 

Carlos ~ior 
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