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RESOLUÇÃO CEPE/CA   036/2021

Reformula o Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Económicas, a ser implantado a partir do
ano letivo de 2022.

CONSIDERANDO a Lei n° 9394/96 - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0
4/2007, de 13 de julho de 2007, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Ciências Económicas, bacharelado, e dá outras providências.;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CP n0 2, de 15
de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Ambiental

CONSIDERANDO a Lei Estadual n° 17.505, de 11
de janeiro de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema
de Educação Ambientai e adota outras providências;

CONSIDERANDO a Deliberação n° 04/13, sobre
normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná,
com fundamento na Lei Federal n° 9.795/1999, Lei Estadual n° 17.505/2013 e Resolução
CNE/CPn0 02/2012;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n0 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos;

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Estadual
de Educação CEE/CES n° 23/11, sobre inclusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras,
como disciplina nos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado,
tecnologia e sequenciais de formação específica, em cumprimento ao artigo 3°, do
Decreto Federal n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei Federal n°
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras;

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 5.626, de
22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002,que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n° 10.098, de 19 de
dezembro de 2000;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 56/2015,
que Institui a oferta de Libras - Língua Brasileira de Sinais como disciplina especial, para
os estudantes dos Cursos de Graduação, na habilitação bacharelado, da Universidade
Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CES n° 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho
Nacional de Educação CNE/CP n° 1, de 17 de junho de 2004, que institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;
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CONSIDERANDO a Deliberação do Conselho
Estadual de Educação n° 04/10, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação
CEE/PR n° 04/06, que estabelece normas para a Educação das Relações Etnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;

CONSIDERANDO a Resolução CNE/CES n0 2, de
18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à
integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade
presencial;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 015/2011,
que regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e dá outras
providências;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 028/2014,
que altera a Resolução CEPE n° 015/2011, que regulamenta a oferta de atividades
académicas de forma semipresencial e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei 13146, de 6 de julho de
2015, que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência);

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0 39/2021,
que regulamenta a Creditação Curricular da Extensão na Universidade Estadual de
Londrina;

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n0
0086/2010, que estabelece diretrizes gerais para proposição, implantação e alteração de
Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO a Deliberação da Câmara de
Graduação n° 08/2009, que estabelece critérios para aplicação do conceito de hora-aula
na Universidade Estadual de Londrina;

CONSIDERANDO o disposto no Regimento Geralda UEL;

CONSIDERANDO que cada curso de graduação
tem um currículo organizado de acordo com a legislação em vigor, devendo ser cumprido
integralmente pelo estudante, a fim de que possa qualificar-se para a obtenção de um
grau académico;

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos no
processo n° 1155, de 19 de fevereiro de 2021;

OS CONSELHOS DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO E DE ADMINISTRAÇÃO aprovaram e eu, Reitor, sanciono a seguinte
Resolução:

Art. 1° Fica aprovado o Projeto Pedagógico do curso de Ciências Económicas, anexo, a
ser implantado a partir do ano letivo de 2022.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data/^e sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. / /

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,/4 de julho de 2021.

Prof. Dr. Sérgio Cáries de Carvalho
ïèiíoi1
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS

1.APRESENTAÇÃO

1.1 Dados de Identificação do Curso

a) Nome do curso
Curso de Graduação em Ciências Económicas

b) Centro de Estudo
Centra de Estudos Sociais Aplicados

c) Departamento(3) responsável(is) ou envolvido(s) no curso
Economia

d) Titulação/Grau conferido após colação de grau.
Bacharelado em Ciências Económicas

e) Turno de oferta
Matutino e Noturno

f) Número de vagas por turno
Matutino: 50, Noturno: 50

g) Número de vagas total
Total Anual: 100

h) Tempo mínimo e máximo para integralização
Tempo mínimo: 05 anos, Tempo máximo: 10 anos

i) Carga Horária total
3.000 horas

j) Sistema Académico (Resolução CEPE n° 86/2010)
Crédito Anual

k) Ano/semestre de início de funcionamento (da reformulação)
2022

I) Atos normativos (Resolução de criação, atos legais de autorização,
reconhecimento e de renovação de reconhecimento).
Decreto Fed. n° 68.814 de 28/06/71
Concede reconhecimento à Faculdade Estadual de Ciências Económicas e Contábeis
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de Londrina, com o curso de Ciências Económicas, PR.

Decreto Estadual n° 9.999 de 11/06/2018
Autoriza renovação do reconhecimento do Curso de Graduação em Ciências
Económicas -Bacharelado, ofertado pela UEL.

Resolução CEPE/CA n° 0111/2009
Estabelece reformulação curricular no Curso de Graduação em Ciências Económicas a
ser implantada a partir do ano letivo de 2010.

Resolução CNE/CES n0 4, de 13 de julho de 2007
Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências
Económicas, bacharelado, e dá outras providências.

/. Apresentação da Proposta de Reformulação

Esta proposta é um projeto de modernização do Curso de Graduação, bacharelado em
Ciências Económicas da DEL1; seu objetivo principal é atualizar o currículo vigente -
implantado no ano letivo de 2010, pela Resolução CEPE/CA n0 0111/2009 - através de práticas
pedagógicas coordenadas e integradas, procurando organizar as ações administrativas,
docentes e discentes na procura da excelência do Curso, para uma formação plena dos
alunos do Curso de Ciências Económicas.

Espera-se com a reformulação do Curso obter um currículo pleno, organizado de
acordo com a legislação em vigor, que deve ser cumprido integralmente pelo estudante, a fim
de poder qualificar-se para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Económicas.

No contexto atual, o Curso de Ciências Económicas da UEL funciona nos períodos
matutino e noturno, com o sistema académico seriado anual, tendo duração mínima e máxima
prevista para o curso de 4,5 (quatro e meio) e 9 (nove) anos, respectivamente. Para obter o
grau de bacharel em Ciências Económicas, o estudante deve cumprir o total de 3.000 (três mil)
horas relativas ao currículo pleno proposto, incluídas as destinadas ao cumprimento de
atividades académicas complementares. O curso oferta atualmente 120 (cento e vinte) vagas
anuais (RESOLUÇÃO CEPE/CA   0111/2009).

O curso tem como objetivo formar um profissional com capacidade analítica, visão
crítica e competência para adquirir novos conhecimentos. Os demais objetivos do curso e o
perfil académico e profissional do concluinte constam nos itens 5 e 6, da presente proposta.

Em síntese, o presente documento apresenta a proposta de atualização do Projeto

1 O Curso de Graduação, Bacharelado em Ciências Económicas, Departamento de Economia, Centro de
Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual de Londrina (UEL) será aqui referenciado apenas como
Curso de Ciências Económicas ou somente "Curso".
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Pedagógico do Curso de Graduação, Bacharelado em Ciências Económicas, tendo em vista:

1. atender as normativas nacionais, estaduais e internas (Universidade Estadual de

Londrina) - em especial as de creditação curricular das atividades extensionistas e às
DCNs do curso;

2. eliminar as etapas do curso que atualmente proporcionam maior retenção e reprovação
e evasão dos estudantes;

3. atender as demandas atuais vinculadas ao perfil profissional do estudante de
graduação em Ciências Económicas;

4. contemplar as transformações que uma sociedade contemporânea demanda, a qual
necessita de um profissional moderno de Ciências Económicas, com maior dinamismo,
flexibilidade, com alta capacidade de adaptação às constantes demandas, advindas do
ambiente económico, político e social;

5. proporcionar ao estudante uma formação teórica, histórica e quantitativa sólida e
elevada capacidade adaptativa e inovadora e habilidades para resolver problemas de
ordem prática, em diversos ambientes económicos e sociais.

II) Continuidade de Oferta

A principal missão do economista é acompanhar atentamente os movimentos da
economia nacional e internacional, definindo o melhor rumo a ser tomado. Em um país como o
Brasil, o trabalho do economista tornou-se vital para a sobrevivência económica em diversos
setores.

Justifica-se a continuidade da oferta do Curso de Ciências Económicas da DEL por
estarmos em um período de significativa revolução técnico-científica, com grandes avanços
quanto ao acesso à informação de qualidade, com a preocupação com o desenvolvimento
económico e maior inclusão social.

A oferta do Curso também é justificada, em uma época em que os problemas
económicos e sociais tornaram-se mais complexos, visto figurar na pauta a questão ambiental,
a organização social e económica - com exigências relevantes para a preservação ambiental -
e novas responsabilidades para os agentes económicos, além da forte interdependência das
questões regionais, nacionais e globais.

Ill) Aspectos Norteadores de Transformações no PPC

A proposta de um novo PPC para o Curso, a ser implantado em 2022, considerou os
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principais elementos apontados e discutidos nas autoavaliações realizaaas no uurso ae

Graduação em Ciências Económicas no ano de 2020, tendo como premissa maior os
seguintes aspectos norteadores de transformações:

1) Reduzir o nível de evasão, retenção e reprovação dos estudantes do curso;

2) Alterar o sistema académico atual;

3) Alterar a duração mínima e máxima do curso;

4) Alterar a oferta do curso de 120 (cento e vinte) vagas para 100 (cem) vagas anuais;

5) Atualizar as demandas vinculadas ao perfil profissional do estudante de graduação;

6) Incorporar o uso de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC);

7) Analisar a possibilidade de inserir o percentual da carga à distância, nas disciplinas
ofertadas com percentual na modalidade à distância no curso presencial de
Ciências Económicas;

8) Inserir oficinas pedagógicas no processo de ensino/aprendizagem;

9) Ampliar o fomento à pesquisa, ao ensino e à extensão, na área económica;

10) Contemplar a legislação vigente que impõem conteúdos obrigatórios;

11) Contemplar as normativas internas (UEL) que regulam a organização curricular;

12) Contemplar as normativas que estabeieçem as direírizes para a extensão na
educação superior brasileira e creditação curricular das atividades extensionistas da
U EL;

13} Contemplar a melhora contínua da quaiidade do ensino;

14) Alterar o ro! de disciplinas ofertadas e sua distribuição ao longo dos anos do Curso;

15) Revisar todas as ementas, revendo b-biiografias, atualizando conteúdos e
eliminando possíveis sobreposições;

16) Proceder a semestralização das disciplinas do curso;

17) Revisar e readequar os regulamentos dos Trabalhos de Conclusão de Curso
(TCC), Estágio não-Obrigatório e Atividades Académicas Complemeníares (AAC);

18) Considerar o ciclo completo de implantação da última reformulação curricular;

19) Inserir autoavatiações no Curso de Graduação em Ciências Económicas / UEL.

A reformuiação curricular proposta foi planejada e executada pelo Núcieo Docente
Estruturante (NDE) do Curso de Ciências Económicas da UEL.

IV) Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Considerando-se a Resolução CEPE/CA   030/2017, que normatiza o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) dos cursos de .graduação, da Universidade Estadual de Londrina,

J
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elegeu-se o NDE do Curso de Ciências Económicas, que tem por finalidade assessorar o
Colegiado em discussões que envolvam o acompanhamento e avaliação do Projéto
Pedagógico do Curso.

O NDE do Curso de Graduação em Ciências Económicas é composto por 6 (seis)
professores do corpo docente do Departamento de Economia. O funcionamento do NDE fica a
cargo do Colegiada do Curso, que elege os membros do NDE. O Quadro 1 apresenta os
membros do NDE do Curso de Ciências Económicas2, todos docentes do Curso, eleitos para a
gestão 2020-2022.

Quadro 1 - Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Função Membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
do Curso de Ciências Económicas

ICoordenadora: 1. Profa. Dra. Mareia Gonçalves Pizaia
Vice-Coordenadora: 2. Profa. Dra. Terezinha Saracini Ciriello Mazzetto
Membros: 3. Prof. Dr. Carlos Eduardo Caldarelli

4. Profa. Dra. Katy Maia
5. Prof. Dr. Renato Nozaki Sugahara
6. Profa. Dra. Solange de Cássia l. de Souza

I

Fonte: Elaborado com base nos dados da PROGRAD (2020).

Para o novo PPC do curso, o NDE contou com o auxílio do Colegiado do Curso de
Ciências Económicas, composto por 8 (oito) Professores Doutores, sendo: Coordenadora
Mareia Gonçalves Pizaia; Vice-Coordenadora Terezinha Saracini Ciriello Mazzetto, e membros

Leandro Garcia Meyer, Carlos Eduardo Caldarelii, Katy Maia, Renato Nozaki Sugahara,
Regina Célia Guapo Pasquini e Jaqueline Aparecida Raminelli.

O NDE também teve a colaboração de 3 (três) comissões existentes do Departamento,
que redefiniram as regulamentações para as atividades de Trabalhos de Conclusão de Curso,
Estágios não obrigatórios e Extensão.

1. Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): composta pelo:
Coordenador Prof. Dr. Carlos Eduardo Caldarelli e Vice-Coordenador, o Prof. Dr. José Adrian
Pintos Payeras. A revisão final do regulamento foi realizada pelo Coordenador Prof. Dr. Carlos
Eduardo Caldarelli.

2. Comissão de Estágios não Obrigatórios: composta pelo: Coordenador Prof. Dr.
Leandro Garcia Meyer, e Vice-Coordenadora Profa. Dra. Sandra Maria do Prado Lima e Profa.
Dra. Terezinha Saracini Ciriello Mazzetío, foram os responsáveis peia revisão dos

2 UEL - Universidade Estadual de Londrina. Núcleo Docente Estruturanle (NDE) dos Cursos de Graduação/UEL, Gestão
2020-2022. Disponive! ein: <(httD://www.uel.br/Drograd/düCümentoK''contato/membro^^ Acesso em 31 out. 2020
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regulamentos do Estágio Voluntário.

3. Comissão de Extensão: O Coordenador Ms. Sinival Osório Pitaguari e Membros, os
Profs. Drs. Prof. Renato Nozaki Sugahara.e José Adrian Pintos Payeras, ficaram responsáveis

pela redação, publicação e divulgação da regulamentação da creditação curricular das
atividades extensionistas no Curso de Ciências Económicas. A comissão também contará

com o apoio dos Profs. Drs. Emerson Guzzi Zuan Esteves e Angelo Rondina Neto.

São apresentados no tópico 1.2 os históricos da UEL e do Curso de Ciências
Económicas / DEL.

1.2 Histórico

A) Universidade Estadual de Londrina (UEL),3

/ - Missão

A DEL, entidade pública e gratuita, tem como missão a gestão democrática, com plena
autonomia didático-científica, comprometida com o desenvolvimento e a transformação social,

económica, política e cultural do Estado do Paraná e do Brasil. Busca garantir a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a igualdade de condições de acesso e
de permanência discente, a liberdade e respeito ao pluralismo de ideias, tendo como finalidade
a produção e disseminação do conhecimento, formando cidadãos e profissionais com
competência técnica e humanística, orientada por vaiares éticos de liberdade, igualdade e
justiça social.

// - Histórico

A autorização de criação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), se deu no
âmbito do sistema estadual por meio da Lei n° 6.034, de 06/11/69 (publicada no DOE-PR n0
209, págs. 1 e 2, de 10/11/69). O Decreto n° 18.110, de 28/01/70 (publicado no DOE-PR n0

275, págs. 1 e 2, de 30/01/70), cria a DEL sob a forma de Fundação, a partir da junção de
cinco Faculdades de Londrina, agregando em Departamentos, os vários docentes e disciplinas
dos cursos, ofertados à época, congregando áreas afins, dentro do sistema de créditos, então
vigente, e os Departamentos afins, por sua vez, foram reunidos em Centros de Estudos.

L
A DEL iniciou suas atividades com 13 cursos de graduação: História, Geografia, Letras

3 O Texto desta seção foi elaborado pela Pró-Reitoria de Graduação (PRQGRAD) e Pró-Reitoria de
Planejamento (PROPLAN). Catálogo dos Curyos 2019. Disponívei em: http://www.uel.br/proç(rad/catalogo-
cursos/cataloao 2019/documentos/apresentacao.üdf. Acesso em 12 de outubro de 2020.
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(Anglo-Portuguesas e Franco-Portuguesas), Pedagogia, Ciências (1° Grau), Direito,
Odontologia, Medicina, Farmácia e Bioquímica, Ciências Biomédicas, Ciências Económicas e
Administração. Foi reconhecida por meio do Parecer n° 592, de 18/08/71, publicado na
Documenta n° 130, pág. 246-9, MEC-Câmara de Ensino Superior (2° Grupo), e do Decreto
Federal n° 69.324, de 07/10/71, publicado no DOU de 08/10/71, Seção l, Parte l).

A pós-graduação também teve início na Instituição na década de 70 com o retorno dos
docentes que se encontravam em capacitação, sendo implantado, em 1972, o Curso de
Especialização em Odontopediatria, seguido, no ano de 1973, pela implantação de 6 áreas de
Residência Médica e pêlos Mestrados em Ciências de Alimentos (1975) e em Direito (1978).

Enquanto Fundação Estadual contou com recursos provenientes da contribuição do
alunado e do Governo Estadual. Em 1987 foi implantado o ensino gratuito no nível de
graduação, sendo transformada em Autarquia pela Lei Estadual 9.663, de 16/07/91, publicada
no Diário Oficial n° 3.555, de 16/07/91. Possui autonomia didático-científica, administrativa e de

gestão financeira/patrimonial - é dependente financeiramente do Governo Estadual, de onde se
origina a maior parte dos recursos que asseguram sua operação e manutenção (UEL, 2020a).

A UEL está localizada em Londrina, Paraná, uma das maiores cidades do Sul do país,
sendo reconhecida como potencializadora económica, com influência direta e indireta aos
municípios localizados no norte do Estado do Paraná, Sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul.
O Estado do Paraná conta com 223 instituições de ensino superior (IES), 28 públicas, 195
privadas - dados do E-MEC).

A DEL é reconhecida como uma das melhores universidades do País, desempenhando
um papel decisivo no dinâmico desenvolvimento da cidade e região, com destaque na
prestação de excelentes serviços de saúde, na pesquisa e extensão à sociedade e no ensino
de qualidade para a formação de profissionais, em diferentes áreas de conhecimento.

/// - Finalidade

A DEL tem como finalidade gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões
elevados de qualidade e equidade; formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;
valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber; promover o desenvolvimento científico,
tecnológico, económico, social, artístico e cultural da sociedade; conservar e difundir os valores
éticos e de liberdade, igualdade e democracia; estimular a solidariedade humana na construção
da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho; educar para a cidadania, estimulando a
atuação coletiva; propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e
equidade social; estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas
contemporâneos; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, os nacionais e

i
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regionais; prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade (UEL, 2020a).

IV - A Instituição Hoje

A DEL é hierarquicamente organizada de modo a regular as funções e atribuições de
cada unidade, assegurando a eficiência das atividades com vistas a realização de sua
finalidade. Tal constituição objetiva, primordialmente, a qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão.

Os Órgãos Executivos da Administração Superior congregam funções burocráticas e
administrativas da Universidade e todos os órgãos estão agregados, direta ou indiretamente, à
Reitoria. São eles: Gabinete da Reitoria; Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados Superiores;
Assessoria de Auditoria Interna; Assessoria de Relações Internacionais; Assessoria de
Tecnologia de Informação; Procuradoria Jurídica; seis (06) Pró-Reitorias: de Graduação; de
Pesquisa e Pós-Graduação; de Extensão; de Administração e Finanças; de Recursos Humanos
e de Planejamento, além da Prefeitura do Campus Universitário; Coordenadoria de Processos
Seletivos e Coordenadoria de Comunicação Social.

Os nove (09) Centros de Estudos e os cinquenta e sete (57) Departamentos constituem
as Unidades de ensino, pesquisa e extensão da UEL sendo responsáveis pela organização dos
cursos de graduação e de pós-graduação e dos projetos de pesquisa em ensino, de pesquisa e
de extensão.

Conta ainda com quinze (15) Órgãos Suplementares com finalidade social, científica,
cultural, técnica e esportiva, subordinados administrativamente à Reitoria e vinculados
academicamente aos Centros de Estudos, para fins de integração de suas atividades com a
comunidade interna e com a sociedade. São eles: Museu Histórico de Londrina Padre Carlos

Weiss; Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina; Escritório de Aplicação de Assuntos
Jurídicos; Escritório de Aplicação de Assuntos Sócio-Econômicos; Clínica Psicológica; Hospital
Universitário; Clínica Odontológica Universitária; Clínica de Especialidades Infantis (Bebé
Clínica); Laboratório de Medicamentos; Casa de Cultura; Colégio de Aplicação Pedagógica da
UEL Professor José Aloísio Aragão - Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio e
Profissional; Televisão Cultural e Educativa da UEL; Rádio FM UEL; Hospital Veterinário; e
Fazenda Escola (UEL, 2020a).

Possui mais seis (06) Órgãos de Apoio: Biblioteca Central; Laboratório de Tecnologia
Educacional; Serviço de Bem-Estar a Comunidade; Editora; Sistema de Arquivos da UEL; e
Agência de Inovação Tecnológica, com a finalidade de atender à comunidade da UEL e à
sociedade, constituindo campo de estágio para estudantes de graduação ede pós-graduagão.
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Em seu aspecto deliberativo, se estrutura por meio do Conselho Universitário, instância
máxima, composta pelas Câmaras de Legislação e Recursos, e de Finanças e Orçamento; do
Conselho de Administração; e, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, composto pelas
Câmaras de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa, e de Extensão.

Em 2003, foi criado, por meio da Resolução n° 18/2003, do Conselho Universitário, o

Conselho de Interação Universidade - Sociedade (CIUS), órgão consultivo e propositivo,
constituindo-se um espaço privilegiado de interlocução da Universidade com os vários setores
da sociedade.

A representação política dos estudantes no âmbito da Instituição, em especial nas

instâncias superiores, ou seja, nos órgãos colegiados superiores (CEPE, CA e CU), se dá por
intermédio de indicações e/ou escolha pelo Conselho Deliberativo do Diretório Central dos

Estudantes - DCE, que é o órgão de máxima representação estudantil. O DCE é formado por

uma diretoria eleita pêlos estudantes, cabendo aos próprios estudantes a organização da
eleição. Articula-se com todos os Centros Académicos - CAs dos cursos de graduação, que se

constituem em rico espaço de convivência e de discussões. Por representar o conjunto dos
estudantes da Universidade, o DCE, além de indicar a representação estudantil nos conselhos
superiores, é constantemente convidado para participar de importantes instâncias de
deliberação política da UEL e mesmo da comunidade externa.

O vestibular é realizado pela Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS),
obedecendo aos dispositivos fixados, anualmente, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE), e divulgado amplamente no site da UEL e em Jornais de Londrina e região.

Atualmeníe, oferta 3090 vagas no vestibular, distribuídas nos 53 cursos de graduação.
No primeiro semestre de 2015 a DEL contava com aproximadamente 14 mil estudantes nos
cursos de graduação. No Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), os
cursos de graduação da UEL que foram avaliadas pelo MEC no triénio de 2011 a 2018,
obtiveram conceitos que variam de 2 a 5.

No último Exame do ENADE, ocorrido no ano de 2018, três cursos de graduação da
DEL tiveram aumento de conceito, atingindo a nota máxima, conceito 5, enquanto outros cinco
mantiveram o resultado no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE, 2018).
[O resultado demonstrou também que dos 10 cursos avaliados em 2018, a UEL teve três
reduções de notas.

O exame ENADE foi realizado em novembro de 2018 com formandos dos cursos de

[Administração, Ciências C.ontábeis, Ciências Económicas, Design de Moda, Design Gráfico,
Direito, Jornalismo, Psicologia, Secretariado Executivo, Serviço Social. Do total de graduações
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avaliadas, a UEL conseguiu conceito 5 em três cursos (Psicologia, Direito e Jornalismo) e nota
4 em cinco cursos (Serviço Social, Design Gráfico, Design de Moda, Ciências Contábeis e
Administração). Os demais, Ciências Económicas e Secretariado Executivo, tiveram conceito
3 (UEL, 2020).

Em nível de pós-graduação, A UEL oferece 261 cursos, sendo 25 doutorados, 50
mestrados, 106 especializações e 73 residências, com 6.532 estudantes matriculados.

No tocante a Pesquisa, em execução temos 153 programas e 45 projetos de ensino,
com 2.189 docentes e 2.086 estudantes participam dos 1.352 Projetos de Pesquisa em
andamento. E na Extensão estão em execução 17 Programas; 238 Projetos com a participação
de 595 docentes e 1.352 estudantes (UEL, 2020a).

V - Órgãos Suplementares

Os 14 (quatorze) Órgãos Suplementares da UEL, distribuídos em diferentes áreas de
atuação, representam um forte elo de iigação entre a Universidade e a sociedade através da
prestação de importantes serviços à comunidade e definiram, de acordo com suas
especificidades, seus respectivos objetivos institucionais. São eles:

1) O Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, criado como Órgão Suplementar
em 1974, está vinculado academicamente ao Centro de Letras e Ciências Humanas (CCH) e
disponibiliza à popuiação londrinense e demais interessados um amplo acervo de objetos e
documentos históricos representatives do cotidiano dos cidadãos londrinense e da região,
desde os primeiros colonizadores.

2) O Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina - MCTL iniciou suas atividades em
2003 como projeto de divulgação científica a partir de um convénio firmado entre Vitae,
Universidade Estadual de Londrina e Itedes, em 2005 foi inaugurado como Museu de Ciência e
Tecnologia de Londrina e logo incluído no "Guia de Centros e Museus de Ciência" da
Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência (ABCMC).

3) A Clínica Psicológica foi instalada em 1976, com a implantação do 5° ano no curso de
Psicologia da UEL. Em 1992, a Clínica Psicológica aluava como um serviço de extensão da
Universidade Estadual de Londrina, denominando-se Serviço de Psicologia Aplicada, vinculada
aos departamentos de Psicoiogia: Psicoiogia Geral e Análise do Comportamento e
Fundamentos de Psicologia e Psicanálise, que ofereciam estágios na área de Psicologia
Clínica aos estudantes do curso de Psicologia.

4) O Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos - EAAJ, criado em 1973, está
vinculado academicamente ao Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA) e disponibiliza à

ï
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população de Londrina atendimento jurídico nas áreas da família, trabalhista, criminal e civil.

5) O Hospital Universitário - HL), criado em 1970 como Hospital Escola, tornou-se
Órgão Suplementar em 1972 e está vinculado academicamente ao Centro de Ciências da
Saúde (CCS). E o único hospital público de grande porte no Norte do Paraná (UEL, 2020a).

6) A Clínica Odontológica Universitária - COU iniciou suas atividades em 1963,

tornando-se Órgão Suplementar em 1993 e está vinculado academicamente ao Centro de
Ciências da Saúde (CCS).

7) O Laboratório de Especialidades Infantis - Bebé Clínica, estabelecido em 2009 como

Órgão Suplementar, está vincuiado à Reitoria e subordinado academicamente ao Centro de
Ciências da Saúde (CGS).

8) O Laboratório de Medicamentos - LM foi incorporado à U EL e constituído como

Órgão Suplementar em 1989. Está vinculado academicamente ao Centro de Ciências da

Saúde (CGS) e realiza atividades para fins académicos.

9) O Colégio de Aplicação Pedagógica da UEL Professor José Aloísio Aragão -
Educação Infantil, Fundamental, Médio e Profissional foi criado em 1960, tornou-se Órgão
Suplementar em 1972 e está vincuiado academicamente ao Centro de Educação,
Comunicação e Artes (CECA).

10) A Casa de Cultura - CC, criada em 1971, tornou-se Órgão Suplementar em 1978, e
está vincuiada academicamente ao Centro de Educação - CECA. Tem como missão fomentar a
formação, produção, fruição e manifestação cultural, visando a melhoria de vida do cidadão e

ds sociedade em âmbito local, regional e nacional, integrado à comunidade cultural académica.

11) A TV UEL - Televisão Cultural e Educativa da UEL é uma emissora da Universidade

Estadual de Londrina e iniciou suas operações em 2008 como retransmissora no canal 40 em
UHF.

12) A Rádio FM UEL, é uma emissora de caráter educativo, foi para o ar, em maio de
1990, com uma programação voitada basicamente para a música e a informação. Os fatos e as
notícias do dia-a-dia da DEL, notícias e eventos culturais locais, nacionais e internacionais

estão presentes em seus programas jornalísticos.

13) O Hospital Veterinário - HV iniciou suas aíividades em 1976, sendo reconhecido

como Órgão Suplementar em 1978 e está vinculado academioamente ao Centro de Ciências

Agrárias (CCA). Desde 1994, com a instalação do Plantão 24 horas, o HV atende
ininterruptamente em todas as áreas veterinárias, a animais de pequeno e grande porte.

14) A Fazenda Escola está vinculada academicamente ao Centro de Ciências Agrárias.

i
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Possui uma área de 101 hectares e tem como missão propiciar um ensino inovador e de
qualidade, articulado com a pesquisa, a extensão e a prestação de serviços, formando
profissionais éticos, com cultura geral, competência técnica, flexibilidade intelectual e
socialmente comprometidos, gerar e transferir tecnologia, valorizando e disseminando cultura e
conhecimento, melhorando a qualidade de vida da sociedade (UEL, 2020a).

VI - Intercâmbio

Considerando o caráter universal da UEL, assim como do Curso em Ciências

Económicas, promovendo o intercâmbio de conhecimento através de constante interação do

corpo docente com professores e cientistas no Brasil e no exterior, tem-se diversos acordos
de intercâmbio de docentes e de estudantes com outras universidades brasileiras e do

exterior, firmados a partir do processo de Mobilidade internacional da DEL.

A Mobilidade internacional é o processo que possibilita ao estudante da DEL, a partir
do 2° ano letivo, estudar em outra Universidade no Exterior que seja conveniada com a UEL,
por um período de no máximo 1 (um) ano, sem perder vínculo com a instituição de origem.

Para se candidatar o estudante deverá estar regularmente matriculado e não estar
com matrícula trancada; ter 18 anos no momento do embarque, ou início do programa e
cumprir os requisitos da Resolução CEPE   47/2017 e dos editais dos programas.

Na atualidade existem dois tipos de acordos firmados com universidades estrangeiras.
O protocolo de intenções que também é encontrado como Acordo Marco, Acordo de
Intenções, Acordo de Cooperação internacional, Acordo Geral, para cooperação
internacional, de caráter mais genérico; e o convénio de intercâmbio académico que também
é encontrado como Acordo de Mobilidade, prevendo as condições de mobilidade entre
instituições (UEL, 2020b)4.

A DEL oferece intercâmbio por meio de convénios em 28 países, mantendo convénios
com mais de 126 instituições estrangeiras, deste modo, as inúmeras pesquisas
desenvolvidas por professores e estudantes da UEL vão muito além do Campus da DEL.

I

B) Curso de Graduação em Ciências Económicas - UEL

O Curso de Graduação em Ciências Económicas, bacharelado, está lotado no
Departamento de Economia (DEFECO), no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA), na
Universidade Estadual de Londrina (UEL). O CESA possui mais 05 cursos de graduação:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Secretariado Executivo e Serviço Social.

4 Especificações sobre os acordos vigentes de Cooperação Internacional firmados pela DEL podem ser
consultadas no Link: httü^í/www.uel.br/arj/paaes/acordos/acordos-viaentes-a-l.php,
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As Ciências Sociais Aplicadas envolvem cursos que se caracterizam por sua

interdisciplinaridade e, portanto, tem um perfil profissional bastante variado englobando
múltiplas habilidades e interesses, mas que se destacam por se voltarem a.atividades que

envolvem a dinâmica social, cultural e organizacional. A partir de uma perspectiva prática, os
profissionais dessa área estão diretamente relacionados com as estruturas de poder do

Estado e a capacidade de atuação na condução e transformação do ambiente social. O
CESA também oferece pós-graduação: 04 (quatro) stricto sensu (mestrado e doutorado) e 17

(dezessete) lato sensu das áreas profissionalizantes - ênfase é dada ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensuem Economia Regional, Mestrado (CESA, 2020)5.

/ - Histórico

O Curso de Ciências Económicas, da Universidade Estadual de Londrina, foi criado e

reconhecido pelo Decreto Federal n°. 68.814, de 28/06/1971; visa formar bacharéis em

Ciências Económicas para atuarem no mercado interno e externo com uma sólida formação
teórica, histórica e instrumental.

O Curso já formou, aproximadamente 2674 Bacharéis em Ciências Económicas, no

decorrer destes 49 anos de existência (somando-se o Matutino e Noturno). Conforme o Quadro

2, no ano de 2009 o Curso chegou a formar 127 Economistas, em 2020 estima-se formar em

torno de 47 profissionais (Quadro 2).

Quadro 2 - Curso de Ciências Económicas / UEL - Formados de 1971 a 2019
Anos N9 Formados Anos NS Formados Anos   Formados

"l

1971 e 1972 77 1988 53 2004 63
1973 37 1989 24 2005 76
-i 974
1975

67 1990 26 2006

1976
58 1981
31 1992

17
12

2007
2008

52
68
72

1977 37 1993 49 2009 127
1978 56 1994 39 2010 51
1979 70 1995 77 2011 64
1980 74 1996 93 2012 51
1981 78 1997 33 2013 10
1982 46 1998 72 2014 49
1983 45 1999 35 2015 25
1984 35 2000 65 2016 65
1985
1986

63 2001
60 2002

71
82

2017
2018

48
51

1987 52 2003 79
Estimativa para 2020:

Total Geral de Formados

2019
2020

44
47

2674
Fonte: De 1971 a 2001 - Dados dos livros de Formados. De 2002 a 2019 - Relatório DIFOR50/UEL em 18/11/2020.

De modo geral o Curso caracteriza-se pela multiplicidade metodológica, em coerência
^

5 Informações sobre os cursos do Centro de Estudos Sociais Aplicados (C ESA) estão disponíveis em:
httD;//www,ue!.br/cesa/Dortal/. Acesso em 31 out. 2020.2020.
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com o caráter plural das Ciências Económicas; é formado por correntes de pensamento e
paradigmas diversos; pelo ensino das várias disciplinas do curso, que enfatizam a importância
fundamental das inter-relações, ligando os fenómenos económicos ao todo social em que se
inserem; e pela transmissão ao estudante, ao longo do Curso, do senso ético de
responsabilidade social, que norteia o exercício futuro de sua profissão, conforme o perfil do
Curso (RESOLUÇÃO CEPE/CA   0111/2009).

O Quadro 3 e Figura 1 apresentam a evolução da demanda global pelo Curso, de 2012
a 20206. A demanda pelo Curso vem se alterando nos últimos anos, passando de 535
candidatos inscritos no vestibular em 2012 para 407 em 2020 - um decréscimo de 128
candidatos no período relacionado.

Quadro 3 - Curso de Ciências Económicas da DEL: Evolução da Demanda Global
Ano
2012

Noturno: tnscritos
323

Malutmo: tfiscritos
212

Total de inscritos
535

2013
2014

309
175

125
120

434
295

2015
2016

221
206

98
99

319
305

2017
2018

192
213

155
122

347

2019

L 2020
212
266

145
141

335
357
407

Fonte: Elaboração baseada nos dados da da PROPLAN (UEL/PROPLAN/DAIi, 2020a).

Figura 1 - Curso de Ciências Económicas da UEL: Evolução da Demanda Global
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Fonte: Elaboração baseada nos dados da UEb'PROPLAN/DAII, 2020

Em 2005, o Processo Seletivo Vestibuiar / UEL adotou o sistema de cotas para
estudantes que se autodeclaram negros e para os estudantes oriundos de escolas públicas.
Considerando-se tal sistema, calculou-se a relação entre candidato e vaga.

6 A Base de dados: series históricas fornecidas pela PROPLAN/DAII, Diretoria de Avaliação e Informação
Institucional (UEL), podem ser consultadas no Link: http://www.uel.br/proplan/nQyo/paQes/dado.s-e-
Noj!ï!aco^s/centros;em^dadosj3h£;.
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A relação entre candidato e vaga é o resultado de uma operação matemática bastante

simples: número de inscrições no vestibular dividido pela quantidade de vagas do Curso.

Lembra-se que o Curso oferta atualmente 120 vagas anuais, distribuídas em 3 (três) turmas

de 40 (quarenta) estudantes, sendo 1 (uma) turma no período matutino: 40 vagas e 2 (duas)

no noturno: 80 vagas. Os Gráficos 1 e 2 apresentam a concorrência do vestibular; considera-

se a relação entre candidatos e vaga no Curso, no período de 2012 a 2020, e os candidatos

são separados de acordo com a proveniência: de instituição pública, negros, universal, negros

independentes, representando dados do noturno e matutino, respectivamente.

Observa-se no Gráfico 1 que a separação dos candidatos conforme a proveniência /

sistema de cotas, melhorou a concorrência dos candidatos que se autodeclaram negros nos

anos de 2013 a 2020, em média a concorrência foi 1 por 1 (1 candidato concorreu para 1 vaga

no Noturno), o mesmo ocorreu no Matutino (Gráfico 2) - significativa foi a redução da

concorrência dos candidatos que se autodeclaram negros independentes, em média, 0,5 por 1.

Entretanto, o sistema de cotas provocou o aumento da concorrência daqueles

candidatos oriundos de instituição pública e universal. Observando a concorrência de

candidates da instituição pública ao vestibular para o período noturno, levando-se em

consideração a relação entre candidatos e vaga, variou de 3,67, em 2012, para 5,7, em 2020.A

menor concorrência foi de 1,73, observada em 2014. Todavia, a concorrência universal para o

Noturno variou de 3,65, em 2012, para 5,48, em 2020. A menor concorrência foi de 1,79,
observada em 2014.

Gráfico 1 - Curso de Ciências Económicas / UEL, Noturno: Concorrência do Vestibular:
Relação entre candidato e vaga, de 2012 a 2020.

CONCORRÊNCIA DO VEST18Ut.AR CANDtDWO,/ VAGA DE 2012 A 2020

• inst.PsAtes f'-^tos, » Uiif»'iirsa<: Negros sndepend:erite

w:i
SK

2020

3X119

mm

â::':.»17
3 :-2016

§:',::201S
:&; :: aeie

•" :::»1S
»l2

a»

9Si

i

Fonte: Elaboração baseada nos dados da PROPLAN/DAIi/UEL (UEL/PROPLAN/DAII, 2020b).

No Gráfico 2 vê-se que a concorrência de candidato de instituição pública no vestibular
para o período matutino, observando-se a relação entre candidato e vaga, variou de 4,75, em
2012, para 5,0, em 2020. A menor concorrência foi de 1,18, observada em 2016. Porém, a
concorrência universal para o matutino variou de 5,17, em 2012, para 6,57, em 2020_ (Gráfico 2)
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- a menor concorrência foi de 2,25, observada em 2015.

Gráfico 2 - Curso de Ciências Económicas / DEL, Matutino: Concorrência do Vestibular:
Relação entre candidatos e vaga, de 2012 a 2020.
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Fonte: Elaboração baseada nos dados da PROPLAN/DAII/UEL (UEL/PROPLAN/DAIt, 2020b).

Desde 2010, 120 vagas são ofertadas no processo de seleção do Curso de Ciências
Económicas. No entanto, nem todas essas vagas são preenchidas pelo vestibular ou pelo
SISU, por diversos motivos, desde atraso com os prazos de matrícula, até desistência do
próprio candidato. Estas são chamadas de vagas remanescentes. A partir de 2010, a UEL
utiliza os resultados do Exame Nacionai do Ensino Médio (ENEM) para preenchimento das
vagas remanescentes.

Observa-se na Tabeia 1 que nem todas as 120 vagas do Curso de Ciências
Económicas eram preenchidas pelo Vestibular ou Sisu. Em 2014, foram 18 vagas
remanescentes (VR), 2015 foram 2, 2016 foram 4, 2017 foram 2 e 2018 aumentou para 9.

Tabela 1 - Vagas remanescentes no Curso de Ciências Económicas, Matutino e Noturno
Anos VR Provenientes do Vestibular VR Provenientes do SISU
2014 18
2015 2
2016
2017

4
2

2018 9
2019
2020

Fonte: Elaboração baseada nos dados da COPS/UEL (UEL/CQPS, 2Q2Q).

No Gráfico 3 são ilustrados os dados do Curso de Ciências Económicas / DEL, Noturno,
dos formados no período de 2008 a 2019, sendo possível verificar a redução do número de
formados do curso noturno, no período analisado. Nota-se que, em 2008, um total de 58
estudantes se formaram e em 2019 apenas 34. O pior resultado foi em 2013, quando somente

i
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9 estudantes concluíram o Curso no período noturno.

Gráfico 3 - Curso de Ciências Económicas / UEL, Noturno: Formados - 2008 a 2019.
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Fonte: Elaboração baseada nos dados da PROPLAN/DAII/UEL (UEL/PROPLAN/DAII, 2020b).

Já, no período matutino, na análise de 2008 a 2019, constata-se que a redução do
número de formados do Curso foi expressiva. Nota-se que, em 2008, um tota! de 14 estudantes
do Curso matutino se formaram e, em 2019, apenas 10. Destaca-se que, em 2013, somente 1
estudante formou-se.

No Gráfico 4 são apresentados os dados do Curso de Ciências Económicas / UEL,
período Matutino, referente aos estudantes formados - 2008 a 2019.

Gráfico 4 - Curso de Ciências Económicas / UEL, Matutino: Formados - 2008 a 2019.
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Fonte: Elaboração baseada nos dados da PROPLAN/DAII/UEL (UEL/PROPLAN/DAII, 2020b).
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II-A Profissão de Economista

A profissão de economista foi criada pela Lei n. 1.411, de 13 de agosto de 1951, e

regulamentada pelo Decreto n°. 31.794, de 17 de novembro de 1952, sendo fiscalizada pêlos

Conselhos Federais e Regionais de Economia, conforme a regulamentação vigente7.

"A atividade profissional privativa do Economista exercita-se, liberalmente ou não, por

estudos, pesquisas, análises, relatórios, pareceres, perícias, arbitragens, laudos, certificados,

ou por quaisquer atos, de natureza económica ou financeira, inclusive por meio de

planejamento, implantação, orientação, supervisão ou assistência dos trabalhos relativos às

atividades económicas ou financeiras, em empreendimentos públicos, privados ou mistos"
(COFECON, 2020).

Para o exercício da profissão é preciso o registro no CORECON - Conselho Regional de

Economia - 6a. Região do Paraná. O Dia do Economista é comemorado, todos os anos, no 13

de agosto.

Com relação ao campo profissional do economista, de acordo com a resolução n°

860/74 - COFECON, são inerentes ao campo profissional do economista as seguintes
atividades:

l- Planejamento, projeção, programação e análise econômico-financeira de
investimento e financiamento de qualquer natureza;

II- Estudo, análises e pareceres pertinentes a Macro e Microeconomia;

Ill- Perícias, avaliações e arbitramentos.

IV- Outros trabalhos realizados em caráter privado, através da atividade liberal, do

magistério e de cargos e funções relativos ao campo profissional do economista,

no serviço público e em empresas públicas e privadas.

/// - Diretrizes do Curso

O Curso de Ciências Económicas tem como base a formação de um profissional
comprometido com o estudo da realidade brasileira e engajado numa forte formação teórica,
histórica e instrumental, que lhe possibilita o entendimento da economia do contexto histórico-
politico e social.

UEL - Universidade Estadual de Londrina. RESOLUÇÃO CEP&'CA n" 01 11/2009, que estabelece a reformulação
curricular no Curso de Graduação em Ciências Económicas implantado a partir do ano letivo de 2010. Disponível em:
http://www.ue].br,/proqrad/doçs proara>-!/resolucoes/2009,/resoluçao_1ll_Q9^df )>. Acesso em 31 out. 2020.

l
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O Curso de Ciências Económicas se caracteriza pelo pluralismo metodológico, em
coerência com o caráter plural da Ciência Económica, formada por correntes de pensamento e
paradigmas diversos.

O Curso de Ciências Económicas enfatiza a importância fundamental das inter-relações
dos fenómenos económicos com o contexto social, em que se inserem, e tem a propriedade de
despertar o senso ético de responsabilidade social, que deverá nortear o profissional no
exercício futuro de sua profissão.

IV - Reformulações já Realizadas no PPC do Curso

Desde 28/06/1971, quando foi criado e reconhecido pelo Decreto Federal n°. 68.814, o
Curso de Ciências Económicas da UEL tem passado por inúmeras avaliações e reformulações
curriculares. Em 2006, foi realizada a penúltima reformulação curricular no PPC do Curso de
Ciências Económicas, quando foi implantado um novo currículo, que passou a vigorar pelo
período de 04 (quatro) anos para o seu cumprimento. No referido currículo, trabalhou-se com
2.924 horas, computando-se 50 minutos para cada atividade académica, o que não atendia à
Resolução CNE/CES 02, de 18 de junho de 2007, e a Resolução CNE/CES 03, de 02 de julho
de 2007, que estabelecia que o número mínimo de horas para o Curso de Ciências
Económicas fosse de 3.000 (três mil) horas.

A última reformulação curricular no PPC do Curso de Ciências Económicas ocorreu em
2009, quando foram realizadas modificações no PPC, em face da necessidade de adequar a
carga horária do Curso às decisões emanadas do Conselho Nacional de Educação. Foi quando
o Curso passou a ter mais um semestre - passando de 4 (quatro) anos para 4,5 (quatro e meio)
anos. Ocorreram apenas mudanças relacionadas ao semestre das disciplinas, sem alteração
das ementas das disciplinas do Curso. No quarto ano, a!ém das disciplinas vigentes, houve o
acréscimo de outras três disciplinas optativas, e, no nono semestre, o estudante poderia
dedicar-se à monografia e a (2) duas optativas.

Desse modo, a reformulação proposta, em 2009, deveu-se ao fato de que o curso não
estava atendendo ao disposto nas resoluções CNE/CES 02, de 18 de junho de 2007, e
CNE/CES, 03 de 02 de julho de 2007, que estabelecia que o número mínimo de horas para o
Curso de Ciências Económicas fosse de 3.000 (três mil) horas, sendo a reformulação do PPC
l implantada a partir do ano de 2010 (RESOLUÇÃO CEPE/CA   0111/2009).
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1.3 Contextualízações Nacional e Regional

O município de Londrina está localizado no estado do Paraná, na região sul do Brasil.
Conforme estimativas do IBGE, a população de Londrina, estimada em 2020, é de 575.377
habitantes, sendo a 2a (segunda) cidade mais populosa do estado e a 4a (quarta) da região
sul. Londrina é um importante polo de desenvolvimento estadual e regional e representa um
importante centro urbano, económico, industrial, financeiro, administrativo e cultural do norte
do Parana (IBGE, 2020).

Em 2017, o PIB per capita de Londrina foi de R$ 34.444,56 e o total de receitas
realizadas no município foi de R$ 1.885.135,90. Em 2018, o salário médio mensal da
população trabalhadora (pessoas ocupadas) era de 2,9 salários mínimos, e a proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 35,9%. Na comparação com cidades
do país todo, Londrina ficava na 235a posição de 5.570 cidades. Considerando-se domicílios
com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, a porcentagem da
população era de 28,7%, o que a colocava na 328a posição das 399 das cidades do estado e
na 4.935a posição das 5.570 das cidades do Brasil (IBGE, 2020).

O índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) de Londrina era de 0,778, conforme
dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e da
Organização das Nações Unidas (ONU), para o ano de 2010. De acordo com a lista, dos 399
municípios paranaenses dessa lista, Londrina ocupava em 2010 o 6°. lugar, apresentando IDH
a!to (entre 0,700 e 0,799).

O l DH é uma medida comparativa de riqueza, alfabetização, educação, esperança de
vida, natalidade e outros fatores para os diversos países do mundo. O IDH municipal varia de
0 a 1 considerando-se indicadores de longevidade (saúde), renda e educação. Quanto mais
proximo de 0, pior é o desenvolvimento humano. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o
desenvolvimento (IBGE, 2020)8.

O Curso de Graduação em Ciências Económicas é o único curso ofertado
presencialmente no município de Londrina, por uma instituição pública, na modalidade
presencial, no ano de 2021. Além do Curso de Ciências Económicas ofertado pela UEL, em
Londrina ele é ofertado, também, por uma instituição privada, a Universidade Norte do
Paraná (UNOPAR), na modalidade Ensino a Distância - EAD.

8 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Estimativa populacional 2020 IBGE. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) - IDHM: índice de dèsenvoivimeiito humano municipal. Disponívei em:
htti3s://www.Jbae.aov.br/cidade^^estacire^h3ndnj3a_htm!. Consultado cm 12 de setembro de 2020b. ç
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Outros cursos de Ciências Econônicas também são ofertados no Estado do Paraná.

Em 2021, existiam 22 instituições de ensino superior que ofertavam o Curso de Ciências
Económicas em todo o Estado (CORECQN. 2021).

Na contextualização atual, o Curso de Graduação em Ciências Económicas da DEL
disponibiliza 120 (cento e vinte) vagas anuais, distribuídas em 3 (três) turmas de 40
(quarenta) estudantes, sendo 1 turma de 40 estudantes no período matutino e duas turmas
de 40 (quarenta) estudantes no período noturno - conforme Resolução CEPE/CA n°
0111/2009, que estabeleceu a reformulação curricular no Curso de Graduação em Ciências
Económicas, implantado a partir do ano letivo de 2010.

Ao constatar-se uma demanda significativa de profissionais para atuar na área
económica no município de Londrina e região, o Curso de Ciências Económicas da UEL
almeja proporcionar uma sólida formação teórica aos estudantes do Curso, a partir de uma
formação ampla em Ciências Económicas, visando desenvolver a capacidade analítica e
crítica no estudante, por meio de ferrameníal teórico-metodológico, com o oüjetivo de ajudar o
estudante a desenvolver competências essenciais às demandas do mercado de trabalho local,
regional e nacional, e a atender a demanda da sociedade.

1.4 Docentes do Curso

Dos 30 docentes do quadro do Curso de Ciênctas Económicas da UEL, 22 (vinte .e
dois) são efetivos, contratados em regime de dedicação exciusiva (DE), 7 (sete) são
substitutos (Processo Seletivo Simplificado - PSS, chamados contratos temporários de
professores) s 1 (um) é docente do Programa f3!'ofe3sor Sénior (Quadro 4).

Deve-se levar em conta que: dc.s 22 (vinte e dois) docentes efet'vos, somente 20 (vinte)
docentes ministram aulas na graduação, em 2020; 2 (dois) assumiram funções administrativas:

j Pró-reitor de Administração e Finanças (PRQAF) e Reitor da Universidade Estadual de
Londrina; 1 (um) professor faz parte do Programa professor Sénior; 1 (um) professor está
afastado em Licença no período, conforme iegisiação trabalhista vigente; e 3 (três) professores
estão em processo de aposentadoria, usufruindo férias e licença prémio vencidas.

O Quadro 4 apresenta o Corpo Docente do Departamento de Economia, relativo ao
ano de 2020.

i'
i- 9
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Quadro 4 - Docentes do Departamento de Economia / UEL, em 2020
Docente Titulação fródução - Lattês

1. Angela Rondina Neto (DE) doutor Lattes

2. Aricieri Devidé Júnior (DE) doutor Lattes

3. Auberth Henrik Venson doutorando Lattes

4. Azeni! Staviski (DE) mestre Lattes

5. Carina Diane Nakatani Macedo (DE) doutora Lattes

6. Carlos Eduardo Caldarelli (DE) pós doutor Lattes

7. Carlos Roberto Ferreira (DE) doutor Lattes

8. Daniel da Silva Barras (DE) doutor Latíes

9. Emerson Guzzi Zuan Esteves (DE) doutor Lattes

10. Felipe César Marques doutorando Lattes

11. Guilherme Leonel Singh doutorando Lattes

12. Irene Domenes Zapparoli (DE) doutora Lattes

13. Joanna Georgios Alexopoulos (DE) doutora Lattes

14. José Adrian Pintos Payeras (DE) doutor Lattes

15. KatyMaia(DE) doutora Lattes

16. Leandro Garcia Meyer doutor Lattes

j 17. Magno Rogério Gomes doutorando Lattes

18. Marcelo da Silva Bego doutor Lattes

19. Marce'o Ortega Massambani mestre Lattes

20. Mareia Gonçalves Pizaia (DE) - (Coordenadora) pós doutora
21. Mareia Regina Gabardo da Câmara (DE) doutora

Lattes

Lattes
I 22. Maria de Fátima Sales Westeren (DE) doutora

23. Renato Nozaki Sugahara (DE) doutor

24. Sandra Maria Prado Lima (DE) doutora

Lattes

Lattes

Lattes

25. Sérgio Carlos de Carvalho (DE) doutor Lattes

26. Sidnei Pereira do Nascimento (DE) doutor l-attes

27. Sinival Osório Pitaguari (DE) mestre Lattes

28. Terezinha Saracini Ciriello Mazzetto (DE)
(Vice-Coordenadora)

doutora Lattes

29. Umberto António Sesso Filho (DE) doutor Lattes

Programa - Professor Sénior

30. Solange de Cássia Inforzato de Souza doutora Lattes

Fonte: Elaborado com base em dados do DEPECO (2020)9.

3 informações sobre o Departamento de Economia (DEFECO), CESA, estão disponíveis através do link:
ntt&://www_ye!.br/çesa/çteço/. Acesso em 31 out. 2020.
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1.5 Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu- Mestrado1'

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Economia Regional - Mestrado,

Coordenado atualmente pelo Professor Dr. Carlos Roberto Ferreira e Vice-coordenador,
Umberto António Sesso Filho, teve seu início em fevereiro de 2009 e, desde então, oferece

uma formação flexível e integrativa para pesquisadores, docentes e interessados em atuar no

âmbito da economia. O Programa tem conceito 3 na avaliação da Capes e, em 2020, conta

corn 16 docentes e 27 estudantes matriculados. Nesses 12 anos de existência já titulou mais

de 100 estudantes. A área de concentração do PPGE é a economia regional.

O objetivo geral do Programa de Pós-Graduação Qtricto Sensu em Economia Regional

(PPE/UEL) é a qualificação em recursos humanos para a atuação no campo da economia

regional. Os objetivos específicos são:

l. capacitar e atualizar profissionais com uma base económica teórica sólida e

pluralista;

II. qualificar profissionais com conhecimentos teóricos e quantitativos em métodos

regionais, de forma a contribuir para o melhor desempenho e a sustentabilidade económica,

proporcionando condições para que os profissionais possam atuar no ensino, na pesquisa e

no setor empresarial;

III. contribuir para a geração de conhecimento científico e tecnológico e o treinamento

de profissionais, com vistas à formulação, à implementação e à análise de políticas públicas,

de forma a promover a redução das desigualdades regionais, a superação dos problemas

locais e o fomento do crescimento e desenvoivimento regional;

IV. aplicar e aprimorar modelos/métodos de pesquisa voltados para o estudo das

relações regionais;

V. promover a troca de conhecimentos entre docentes, discentes e pesquisadores que
atuam ern universidades, institutos de pesquisa e no setor privado no Brasil;

VI. realizar estudos voltados ao desenvolvimento regional, à avaliação dos impactos
regionais de políticas públicas, às repercussões territoriais dos processos de reestrutu ração
económica e globalização e ao acompanhamento da conjuntura e dos indicadores
socioeconômicos das regiões.

O Corpo Docente do Programa tem formação e atuação diversificadas focadas na
produção de conhecimento regional, e visa com sua estratégia contribuir para a busca da

10 Informações sobre o Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu, Mestrado, DEPECO, CESA, estão
disponíveis através do link: httD://www.uel.br/cesa/deco/. Acesso em 31 out. 2020.
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excelência no campo teórico e quantitativo e a consolidação do Programa, de forma a atender
demandas locais, regionais e nacionais de profissionais formados em Economia e áreas afins.

O Quadro 5 apresenta o Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu- Mestrado, que conta com 13 docentes Doutores.

Quadro 5 - Corpo docente Pós-Graduação Strictu Sensu - Mestrado
Docente Tiluitaçao Rrodução - Lattes

1. Angela Rondina Neto (DE) doutor Lattes

2. Aricieri Devidé Júnior

3. Carlos Eduardo Caldarelli

doutor Lattes

pós doutor Lattes

4. Carina Diane Nakatani Macedo (DE) doutor Lattes

5. Carlos Roberto Ferreira (Coordenador) doutor Lattes

6. Emerson Guzzi Zuan Esteves (DE) doutor Lattes

7. Irene Domenes Zapparoli doutor Lattes

8. Joanna Georgios Alexopoulos doutor Lattes

9. Katy Maia doutor Lattes

10. Márcia Regina Gabardo da Câmara doutor Lattes

11. Paulo Rogério Alves Brene doutor Lattes

I.

i

12. Renato Nozaki Sugahara doutor Lattes

13. Ricardo LUÍS Lopes doutor Lattes

14. Sidnei Pereira do Nascimento doutor Lattes

15. Solange de Cássia Inforzato de Souza doutor Lattes

16. Umberto António Sesso Filho (Vice-coordenador) doutor Lattes

Fonte: Elaborado com base em dados do DEPECO (2Q201-

Também se considerou a participação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu
em Economia Regional (PPE), Mesírado/UEL, no Programa Nacional de Pós-Doutorado da
CAPES (PNDP/capes) - programa de concessão institucional que financia estágios pós-
doutorais em Programas de Pós-Graduação (PPG) stricto sensu académicos recomendados
pela CAPES - que recebeu a colaboração de 2 (duas) estagiárias pós-doutorais: a Dr. Vívian
Garrido Moreira, em 2018, e a Dr. Lilian Cervo Cabrera, em 2020.

Destaca-se a crescente produção docente e discente do PPE nos últimos anos. Entre
tantas, em destaque estão os artigos com ciassificação "A1 e A2", apresentados a seguir:

VOLSI, B.; TELLES, T. S.; CALDARELLI, C. E.; CÂMARA, M. R. G. The Dynamics of
coffee production in Brazil. Pios One. 1932-6203. 2019. disponível em:
https://journals.pios.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219742. Acesso em 31
out. 2020.

SESSO, P. P.; VIEIRA, S. F. A.; SESSO FILHO, U. A.; ZAPPAROLI, Irene Domenes.
Structural decomposition of variations of carbon dioxide emissions for the United States, the
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European Union and BRIC. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, v. 252, p. 119761, 2020.

CABRERA, L. C.; CALDARELLI, C. E; CAMARÁ, M. R. G. Mapping ollaboration in
international coffee certification research. SCIENTOMETRICS, v. 124, p. 2597-2618, 2020.

CALDARELLI, C. E; Gilio, Leandro. Expansion of the sugarcane industry and its effects
on land use in São Paulo: Analysis from 2000 through 2015. LAND USE POLICY, v. 76, p.
264-274,2018.

FIUZA-MOURA, F. K.; MAIA, K.; SOUZA, Solange C. Inforzato; GOMES, M. R.;
MOURAO, P. R. The luck of being of the right gender and color: a detailed discussion about

the wage gaps in the Brazilian manufacturing industry. QUALITY & QUANTITY, v. 52, p. 1-26,
2018.

2. JUSTIFICATIVA DA REFORMULAÇÃO

Após quase 50 anos de funcionamento, o Curso de Ciências Económicas da DEL propõe

mais uma ampla reforma curricular, que objetiva atualizar o Curso, tornando-o moderno e

sintonizado com as tendências políticas e pedagógicas contemporâneas, previstas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN para os cursos de graduação em Ciências
Económicas.

Tal reformulação se faz necessária para atender aos anseios da comunidade e dos
profissionais da área económica atuantes na região. O novo Projeto Pedagógico do Curso
almeja a fiexibilização curricular, a formação de profissionais preparados para novas demandas
económicas e sociais da atualidade.

Como a proposta do bacharelado em Ciências Económicas da UEL se orienta pelas
normas estabelecidas pela Universidade Estadual de Londrina, ancorada que está na
interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento e cujo objetivo é oferecer um curso de
graduação que dialogue com as mudanças recentes do mercado de trabalho e forme
profissionais com amplas habilidades, buscando manter-se coerente com: 1) os requisitos do
estágio atual de evolução da humanidade; e 2) a contextualização recente do
desenvolvimento nacional e estrangeiro.

A reformulação do Curso torna-se essencial neste momento, sendo seu objetivo reduzir
os indices de evasão, de reprovação e de represamentos dos estudantes em Ciências
Económicas da DEL, onde inúmeros esforços têm sido feitos para que haja redução de tais
indices. Observou-se, nos últimos 10 anos do Curso, a existência de um índice elevado de
evasão de estudantes, em particular, no primeiro ano letivo, razão por que se tornou necessária

ï
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uma profunda reestruturação do Curso.

Destaca-se, ainda, que a reformulação do Curso justifica-se pela percepção da
necessidade de pequenas adequações político-pedagógicos no PPC do Curso, cuja matriz

curricular ofertada atualmente deve expandir-se ao longo de 5 anos para abranger, totalmente,

os conteúdos essenciais à formação do profissional em Ciências Económicas, definidos pelas
Diretrizes Curriculares do Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação, Câmara
de Educação Superior, consideradas na Resolução CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2007, que

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN do Curso de Graduação em Ciências
Económicas, bacharelado.

Para uma carreta reformulação do curso, além do que exige a Lei supracitada, também

requer-se a adequação do Projeto Pedagógico (PPC) de acordo corn as normas nacionais,

estaduais e internas vigentes, em especial, pela necessidade de regulamentar o funcionamento

da creditação curricular da extensão do Curso de Ciências Económicas.

Além do mais, o conceito do curso tem assumido uma escala decrescente nas últimas

avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). Tal fato foi

observado nas avaliações do Curso, cujo conceito, em 2009, foi 4 (na escala que oscila entre O

e 5), caindo em 2012 para 2, e voltando a subir para 3 em 2015, mantém-se em 3 em 2018.

O Quadro 6 apresenta os conceitos, no ENADE, dos cursos de graduação da UEL, no

período de 2006 a 2018, pondo em destaque o desempenho do conceito do Curso de Ciências

Económicas, que foi decrescente até o ano de 2012, após permaneceu estável nos anos de
2015 a 2018.

Quadro 6 - Conceitos dos Cursos de Graduação da UEL - ENADE 2018.
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Fonte: UEL (2019) com base nos dados do (INEP, 2019).
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A partir da redução do conceito do Curso, observado em consecutivas avaliações do

Exame do ENADE, compreendeu-se serem necessárias certas adequações no PPC, para a

implementação de melhorias na matriz curricular do Curso de Ciências Económicas, devido ao

amadurecimento não só do Curso, mas principalmente do Corpo Docente, de forma a atender

as demandas regionais.

Em especial, tal reformulação é feita para contemplar a Resolução CNE/CES n° 4, de 13

de julho de 2007, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de

Graduação em Ciências Económicas, bacharelado, e dá outras providências, que, em seu Art.

8°, diz que as atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos, competências e atitudes do

estudante, inclusive as adquiridas fora do ambiente escolar e que abrangem estudos e

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas

relações com o mundo do trabalho, com os diferentes modelos económicos emergentes no

Brasil e no mundo, mediante ações de extensão junto à comunidade.

Em resumo, a presente reestruturação justifica-se diante do dinamismo das

transformações económicas de uma sociedade moderna e por visualizar-se a necessidade da

atualização e modernização do Curso de Ciências Económicas, para atender às novas
demandas do mercado de trabalho e proporcionar um instrumental teórico-prático que irá

preparar o estudante para atuar, com responsabiiidade e competência, em sua atividade
profissional.

2.1 Justificativa para a Redução de Ofertas de Vagas

No início do ano de 2020 a oferta de vagas do Departamento de Economia (DEPECO)
para Londrina e região cresceu de 120 para 138 vagas - somando-se as vagas da graduação
(120) e vagas da pós-graduação, Mestrado (18). Em que cumpre registrar a complexidade da
oferta de um curso de Mestrado e suas exigências.

Com a criação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Economia Regional
(PPE), Mestrado, a oferta de vagas do Departamento de Economia (DEFECO) vem tendo um
forte acréscimo do número de vagas, passando o Mestrado de 8 (oito) vagas em 2009 para 18
(dezoito) em 2019. Ern 2.020 o PPE tinha um totai de 27 estudantes matriculados, na área de
concentração em Economia Regional.

Todavia, mesmo com a implantação do Mestrado não houve aumento proporcionai no
número de docentes nó Departamento de Economia. Deste modo, é justificado o
redimensionamento de vagas no Curso pelo f.ato do Departamento Economia ter acrescido 18
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vagas no Mestrado, porém sem alterar o número de professores e, principalmente, sem reduzir
a oferta de vagas na graduação.

Deste modo, considerando que, em 2020, o DEPECO conta com uma quantidade

limitada de docentes efetivos, onde apenas 20 (vinte) docentes atuam efetivamente ministrando

aulas na graduação do Curso de Ciências Económicas, no Mestrado em Economia Regional e
em outros 11 (onze) cursos da DEL, sendo: 1) Administração, 2) Agronomia, 3) Ciências

Contábeis, 4) Comunicação Social, 5) Direito, 6) Engenharia Civil, 7) Engenharia Elétrica, 8)

Secretariado Executivo, 9) Serviço Social, 10) Veterinária e 11) Zootecnia. Ressaltando-se que
nos últimos 10 anos houve aumento na demanda por aulas ministradas pêlos docentes do

DEFECO na graduação de 3 (três) cursos: Administração, Ciências Contábeis e Zootecnia,
devido ao surgimento de novas disciplinas, na área de Economia.

Nos últimos anos, devido ao número limitado de docentes no Curso, a Chefia do

Departamento de Economia adotou a estratégia de juntar as turmas, a partir do segundo ano
do Curso, para otimizar o quadro docente. Desta forma, uniram-se as 2 turmas do período

Noturno, do 2°. ao 5°. ano. Diante desta contextualização, justifica-se a redução de vagas no
Curso de Ciências Económicas, visto que ao serem juntadas as turmas já está se praticando o
que o curso solicita formalizar.

Também se justifica a redução de vagas no Curso ao se identificar a relação de alunos
por professor do Curso de Graduação em Ciências Económicas, que é atualmente de 25,9
(vinte e cinco virgula nove), muito superior à média dos cursos de Graduação do CESA e da
DEL. Tal reiação foi obtida considerando as turmas juntadas. Neste contexto, a carga horária
docente em sala de aula, por semana, do Curso de Ciências Económicas é hoje, em média,
20,22 horas. Desta feita, o que se pede é um alinhamento ao que se pratica nos cursos do
CESA e da UEL, em termos de relação estudante aluno.

Verifica-se que o curso de economia solicita encontrar-se em linha com o que é
praticado nos demais cursos da DEL na relação professor aluno e carga horária docente.
Pretende-se com isso corrigir uma assimetria do curso em relação aos demais.

Alertando que a relação de alunos por professor do Curso poderá ser agravada nos
próximos 5 (cinco) anos, quando mais 6 (seis) professores efetivos estarão aptos para ter
aposentadoria integral, desíacando-se que nos últimos 9 anos foram inúmeras aposentadorias
sem reposição e sem anuência das vagas. Caso o Governo de Estado não autorize a reposição
de tais vagas, a relação aluno professor elevar-se-á para 30,78 (trinta virgula setenta e oito). A
partir desta hipótese, a carga horária docente em sala de aula, por semana, do Curso seria

I
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elevada para 36,69 horas.

Atenta-se para a Lei   13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional
de Educação, pelo qual se propõe elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos por
professor para 20 (vinte). Também se vislumbra a proposta da Lei Geral das Universidades do
Paraná (LGU) que discute uma quantidade média de 22 a 25 alunos por professor, para os
Cursos de Graduação.

Em resumo, tal relação alunos por professor do Curso de Ciências Económicas da DEL,
25,9, é hoje superior à média nacional proposta para os cursos de graduação presenciais e
poderá se elevar ainda mais, para 30,78, sem as devidas reposições de vagas.

Em virtude dessa coníextualização, a redução de vagas no curso se dará sobre os
ingressos de alunos em 2022 e, portanto, o curso ofertará 100 (cem) vagas totais anuais na
graduação: 50 no período matutino e 50 no noturno. Dessa forma, a oferta de vagas dos cursos
do Departamento de Economia para a comunidade passará de 120 para 118 vagas - devido à
redução de 20 vagas na graduação, compensada com o acréscimo de 18 vagas do Mestrado
(PPE).

Pode-se destacar que não se trata de redução drástica de vagas, que se contextualiza
pela condição imposta ao departamento e que corrige uma distorção em relação aos demais
cursos desta universidade.

Com destaque, o departamento de economia se empenha fortemente para a obtenção
de nota 4 no Mestrado (PPE) do Departamento para este quadriénio e tem programado uma
proposta de doutorado para os próximos anos, proposta já previamente balizada, mas que se
tomaria totalmente inviável com uma carga horária docente em graduação tão desproporcional
em relação aos demais centros do Brasil e tão desalinhada do que é praticado na UEL.

I

3. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO EM VIGOR

3.1 Avaliação Diagnostica da Organização Curricular Vigente

Transcorrida uma década da última reformulação curricular do Curso de Ciências
Económicas (a última reformulação ocorreu em 2010), o Núcleo Docente Estruturante do
Curso ouviu atentamente os professores, técnicos administrativos, discentes, inclusive os
estudantes egressos, os quais propuseram diversas mudanças na matriz curricular do
Curso, de modo a contemplar as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN) do Curso, emanadas do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e
Câmara de Educação Superior. •
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Então, após exaustivas discussões, entre docentes, chefias, colegiadas, técnicos e

discentes do Curso, o NDE elaborou o documento proposto. O NDE obteve o apoio da

Universidade, principalmente dos profissionais de diversas Pró-Reitorias da UEL, em

particular, da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); da Pró-Reitoria de Planejamento

(PROPLAN) e da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Dá-se destaque às contribuições

provenientes das reuniões da Câmara de Graduação da UEL: Pró-Reitoria de Graduação
(PROGRAD), Coordenação dos Colegiados de Cursos e Pró-Reitoria de Extensão. Tais

reuniões foram fundamentais para o detalhamento da proposta de reformuiação.

Também foram realizadas diversas pesquisas de currículos e de projetos pedagógicos

de outros cursos de Ciências Económicas, reconhecidos como os melhores do Brasil, pêlos

membros do NDE, para melhor embasamento desta proposta.

A redação do PPC vigente do curso é do ano de 2009. Ressalta-se aqui que, com a

proposta de nova redação visa-se suprir demandas de atualização de cunho lega!, referentes

às DCNs do Curso, normativas nacionais, estaduais e internas, sem alteração drástica do

desenho curricular do curso, da proposta pedagógica anterior em que foi baseado.

A) Autoavaliação do Curso

Como o Colegiada do Curso de Ciências Económicas / UEL representa o setor

institucional mais próximo ao desenvolvimento do curso, este é o órgão priviiegiado para a
utilização dos instrumentos de autoavaliação determinados pela U EL.

Para a realização da auíoavaliação do Curso de Ciências Económicas, o Colegiada de

Curso teve a colaboração do NDE, Centro Académico (CA), Empresa Júnior de Economia

(ECAE) e PROPLAN/UEL. Para melhor compreensão da realidade do Curso, foram utilizados

dados institucionais e propostos questionários aos estudantes. Inicia-se a autoavaliação no
Curso com dados do perfil do ingressante do ano 2020 e os relacionados às suas expectativas
quanto ao Curso de Ciências Económicas (Figura 2).

Quanta à expectativa em relação ao Curso, a Figura 2 mostra que em 2020 os
ingressantes, quando questionados, responderam que esperavam que o Curso (Noturno)
pudesse proporcionar: formação académica profissional para o trabalho (79,25%); aquisição
de conhecimentos que lhes permitissem compreender melhor o mundo (54,72%); diploma de
curso superior (35,85%); aquisição de cuitura geral ampla (33,96%); formação teórica voltada
para a pesquisa (26,42%); e formação para a atividade pedagógica (7,55%). As questões
tinham a opção de múltipla escolha.
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Figura 2 - Perfil do Ingressante 2020, Curso: Ciências Económicas (Noturno) / UEL:
Expectativa em relação ao curso universitário
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A Figura 3 apresenta o perfil do ingressante 2020, do Curso (Maíutino) - expectativa em
relação ao curso universitário, mostrando que em 2020 os ingressantes ao Curso do período
matutino esperavam: formação académica profissiona! para o trabalho (86,67%); aquisição de
conhecimentos que lhes facultassem compreender melhor o mundo (33,33%); aquisição de
cultura geral ampla (30,00%); diploma de curso superior (23,33%); formação teórica voltada
para a pesquisa (13,33%); e formação para a atividade pedagógica (3,33%).

Figura 3 - Perfi! do Ingressante 202Q ao Curso de Ciências Económicas (Matutino) / UEL:
Expectativa em reiação ao curso universitário
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B) Avaliação dos Dados AcSministratEvos / Académicos

Considerando-se a análise dos índices de reprovação, de represamentos e evasão dos
estudantes em Ciências Económicas, foi possível conhecer as etapas do Curso de Ciências
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Económicas da UEL em que mais se reprovam e se retêm estudantes. A análise foi realizada
nos últimos anos, destacando-se, noitem 1, aanálise do ano de 2019.

/ - Reprovação e Represamento no Curso

A análise do 1°. ano do Curso é de grande importância, uma vez que reprovação e
represamento ocorrem principalmente nessa série. Fazendo-se levantamento dos índices,
verificou-se que a reprovação no Curso de Ciências Económicas é alarmante nessa série,
notadamente na disciplina 6MAT048 Matemática para Economia A, na qual a alta reprovação,
no ano de 2019, levou à criação de 2 (duas) turmas adicionais para atender a todos os
estudantes reprovados e represados no referido ano. Como a disciplina 6MAT048 é essencial

para a série, a reprovação implicou a retenção dos estudantes na série e o aumento da
evasão.

Na Tabela 2 observam-se os dados dos estudantes matriculados e reprovados no

Curso, 1°. ano, na disciplina 6MAT048 Matemática para Economia A, no ano 2019. Dos 173
estudantes matriculados na disciplina 6MAT048 Matemática para Economia A, 120 foram

reprovados: 12 do período matutino e 108 do período noturno. Somente 53 estudantes
foram aprovados na citada disciplina, no ano de 2019.

Tabela 2 - Curso de Ciências Económicas (UEL), 1°. Ano, Disciplina 6MAT048 Matemática
para Economia A: Estudantes Matriculados e Reprovados em 2019

Estudantes 2019

Matriculados

Reprovados

NoturnoTIOOO

60

Noturno T 2000 Matutino T 3000
64

Aprovados

51

9

——j..
J 57

7

49

12

Total

173

I 120

37 —-53 —
±

i

Fonte: Elaboração baseada nos dados da. PROPLAN (UEL/PROPLAN/DAII, 2020a).

Principais Problemas: a) deficiência de conhecimentos fundamentais em Matemática; e
b) a carga horária de 120 horas da disciplina Matemática era insuficiente para abordar todo o
conteúdo proposto na referida ementa.

// - Evasão no Curso

O conhecimento dos dados sobre evasão contribuiu para a elaboração de estratégias a
fim de reduzir a evasão, o represamento e a reprovação de estudantes no Curso de Ciências
Económicas.

As Figuras 4 e 5 reforçam a percepção de que as reprovações devem ter
consequências que vão além do ano corrente, pois os estudantes que reprovam, algumas
vezes, mais de um ano seguido, por não conseguirem superar as dificuldades já citadas,
acabam desistindo do Curso.

-í
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Em 2019 a evasão no Curso Noturno foi de 73 estudantes (Figura 4) já no. Curso

Matutino a evasão foi menor, de apenas 26 estudantes (Figura 5), não considerando o ano de

ingresso do estudante.

Figura 4 - Curso de Ciências Económicas (Noturno) UEL: Estudantes Evadidos em 2019.
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Fonte: Elaboração com base nos dados da PROPLAN (UEL/'PROPLAN/DAII, 2020b).

Figura 5 - Curso de Ciências Económicas (Maíutino) UEL: Estudantes Evadidos em
2019
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A Figura 6 apresenta a evasão do Cirrso Noturno, considerando o ano de ingresso do
estudante. Observando .ps,:an&s^^2017 'e 2018,^ prinòi noturno,
considerando que esse padrão é relativamente .estãver, pêrcebe-se que grande parte das
evasões ocorreram rios dois primeiros anos subsequentes aos ingressos dos estudantes, que

7T
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podem estar relacionadas as mesmas dificuldades que levam muitos discentes a reprovação

nas disciplinas anteriormente apresentadas. A maior evasão no CursoNoturno ocorreu no ano

de 2010, com 58,16%.

Figura 6 - Curso de Ciências Económicas (Noturno) UEL: Evasão - Ano ingresso
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Fonte: Elaboração a partir dos dados da PROPLAN (UEL/PROPLAN/DA11, 2020b).

A Figura 7 destaca que um percentual significaíivo das evasões no período 2003-12, no

Matutino, está relacionado as transferências internas/permutas. A diminuição após este
período, se deve, principalmente à política do curso em incentivar que os estudantes

permaneçam nos turnos que escolheram na inscrição do vestibular.

Mesmo assim, nota-se que as transferências internas e permutas continuam

significativas, provocadas por uma maior oferta de estágios não obrigatórios neste período.

Deve-se observar que esses estágios, além de permitirem aquisição de experiência, como

geralmente são remunerados, permitem que o discente colabore para o orçamento familiar. A
importância de tai colaboração orçamentaria pode ser iiustrada pelo perfi! dos ingressantes de
2020, onde quase metade (47%) não residiam em casa própria e tem renda familiar de até 3

salários mínimos (44%). A maior evasão no Curso Matutino ocorreu no ano de 2007, com 75%
de evasão.

Em resumo, observam-se nas Figuras 6 e 7 que existem índices consideráveis de

evasão do Curso, em especial no matutino, que variou de 22 a 75%. Dessa forma, esforços
têm sido envidados para diminuir estes índices. Como exemplo, vale citar a redistribuição das
disciplinas ao longo do Curso, a reestruturação e atualização das ementas das disciplinas, a
inclusão de diversas disciplinas que utilizam laboratório de informática - apoiando as

^
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disciplinas com alto índice de reprovação, entre outras ações que ficarão claras no decorrer da

apresentação desta proposta.

Figura 7 -Curso de Ciências Económicas (Matutino) U EL: Evasão - Ano ingresso
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Fonte: Elaboração com base nos dados da PROPLAN (UEL/PROPLAN/DAII, 2020b).

A proposta de ievar para sala de aula métodos educacionais diversificados também

poderá reduzir sobremodo a evasão no Curso, recorrendo-se, por exemplo, à metodologia da

problematização; ao estudo de caso; à pesquisa, como princípio educativo; a seminários; a
debates, etc.

Para reduzir a evasão poderão ser indicados, também, Projetos e Programas de Ensino,

que, além de motivarem os estudantes, incentivam-nos à leitura. Tem-se, como exemplo, o

Programa "Apoio Pedagógico Complementar em Teoria Económica", coordenado pelo Prof.

Dr. Renato Nozaki Sugahara, assim como o "Laboratório de Estudos Sobre Ciências

Económicas", coordenado pelo Prof. Dr. Daniel da Silva Barras. Além dos citados, um novo

programa de ensino, relacionado ao tema "Métodos computacionais em Economia",

coordenado pela Profa. Dra. Joanna Georgios Aiexopoulos, está sendo implementado com

ingressantes em 2020. Este programa, permitirá aos estudantes entrarem em contato com

métodos de análise com grande quantidade de dados, permitindo abrir um novo campo de
interesse discente.

Destaque deve ser dado ao Projeto de Ensino e Extensão "Matemática Básica para
Economia", coordenado pelo Prof. Dr. Emerson Guzzi Zuan Esteves, tendo como público alvo
os estudantes, professores, comunidade interna e externa da. DEL, a ser lançado em 2021. O
Projeto objetiva proporcionar a fixação do aprendizado e o ensino da linguagem matemática
básica, visando suprir as deficiências dos estudantes em formação básica em matemática,
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podendo reduzir a reprovação, retenção e a evasão no Curso.

C) Avaliação da Pertinência da Organização Curricular

Considera-se pertinente a reorganização do Curso, em razão da necessidade de sua

adequação a diversas normativas, em especial as relacionadas às normas que impõem

conteúdos obrigatórios (consultar Anexo l).

Não foram feitas adequações curriculares posteriores à última reformulação curricular,
ocorrida em 2009.

4. LEGISLAÇÃO BÁSICA

Considerando-se:

Os atos normativos: a resolução de criação, os atos legais de autorização e o

reconhecimento, Decreto Fed. n° 68.814 de 28/06/71, que autorizam e concede

reconhecimento à Faculdade Estadual de Ciências Económicas e Contábeis de Londrina, com

o Curso de Ciências Económicas, PR.

A Resolução CEPE/CA n0 0111/2009, que determina a reformulação curricular no

Curso de Graduação em Ciências Económicas a ser impiantado a partir do ano ietivo de 2010.

O Decreto Estadual n° 9.999, de 11/06/2018, que autoriza renovação do

reconhecimento do Curso de Graduação em Ciências Económicas - Bacharelado, ofertado
pela UEL. . . .

A LDB - Lei n° 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece a Lei de Diretrizes

e Bases da Educação Nacional.

A Resolução CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2007, do Ministério da Educação,
Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) dó Curso de Graduação em Ciências Económicas,
bacharelado; e dá outras providências11.

A Lei n° 11.645 de 10 de março de 200812, que altera a Lei n° 9.394, de 20 de

dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, pela qual se

11 BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CN£'CES n° 4, de 13 de julho de 2007. Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Ciências Económicas, bacharelado, e dá outras providências. Disponível em:
http://portal.mec.aov.br/cne/arauivos/Ddf/2007,'icesOG4 O7.ndf. Acesso em 31 out. 2020,

12 BRASIL. Presidência da República: Casa Civii: Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n° 11.645, de 10 de março de
2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada peia Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no curriculo oficial da rede de ensino a obrigato/Tedade
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estabelecem as diretrizes e bases da educação nacional, para a inclusão obrigatória da

temática "História e CulturaAfro-Brasileira e Indígena", no currículo oficial da rede de ensino.

A Resolução CNE/CES n° 3, de 2 de julho de 2007, que dispõe sobre os

procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora/aula, e dá outras providências.

A Resolução CNE/CES n0 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária
mínima e sobre procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação,

bacharelado, na modalidade presencial13;

A Deliberação da Câmara de Graduação n° 08/2009 / U EL, que estabelece critérios

para CNE/CES aplicação do conceito de hora/aula na Universidade Estadual de Londrina;

Para o estabelecimento de percentual da carga horária à distância a ser implantada no

curso presencial de Ciências Económicas, observaram-se três resoluções: a Resolução C.EPE

n° 015/2011, que regulamenta a oferta de atividades académicas, na forma semipresencial, e

dá outras providências; a Resolução CEPE n0 028/2014, que altera a Resolução CEPE n°

015/2011, regulamenta a oferta de atividades académicas, na forma semipresencial, e dá

outras providências; e a Instrução de Serviço PROGRAD n0 06/2011, que estabelece

procedimentos para oferta de atividades académicas, na modalidade semipresenciai, para

os cursos de graduação da UEL.

Também foram contempladas as normas que impõem conteúdos obrigatórios: 1)

Educação Ambiental, 2) Direitos Humanos, 3) Libras e 4) Educação das Relações Etnico-
Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-B rãs i lei ra e Africana - as normativas foram

detalhadas no Anexo l deste documento.

Com a finalidade de contemplar a creditação curricular das atividades extensionistas,

para o seu funcionamento na Extensão do Curso de Ciências Económicas, levaram-se em

consideração duas resoluções:

A Resolução   7, de -18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a
Extensão na educação superior brasileira;

A Resolução CEPB'CA n0 39/2021, que regulamenta a Creditação Curricula,- da
Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

L

da temática "História e. Cultura Afro-Brasileira elndigená". Dispomvel em: hlt&://www.planalto.aov.br/ccivil 03/ ato2007-
2010/2008/iei/l11645,htm. Acesso em 31 de outubro de 2020.

13BRAS!L. Ministério da Educação. Conseiho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior. Resolução n" 2, de
18 de junho^de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentps relativos à integralização e duração dos cursos
de graduação, bacharelados, na modalidade presenciai. Disponivèlem: •
http://portal.mec.gov.bi/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf. Acesso en. 26 de outubro de 2020. l
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A DEL, desde sua criação, preocupou-se com as minorias excluídas. Em seu PPI

pretende, como um de seus princípios norteadores, ser uma Universidade democrática,

autónoma e respeitosa da pluralidade de pensamento e da diversidade cultural, garantindo

espaços de participação dos diferentes sujeitos sociais e respeitando o que está previsto na

Resolução CNE/CP n° 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a

Educação em Direitos Humanos.

Quanto à acessibilidade o Curso e a Instituição observam o que estabelecem as

seguintes diretrizes:

A Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

A Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência

ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências;

A Portaria n° 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, na instituição de processos de

autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições.

A Universidade vive, hoje, um momento ímpar, desde sua impianíação. Grupos de

trabalhos estão sendo constituídos para construir Lima poiííica especial de inciusão de

grupos sociais marginalizados historicamente para terem acesso ao ensino superior. As

discussões sobre a inclusão social estão pautadas no .compromisso da Universidade em

reiação ao ingresso e à permanência de indígenas, negros, quilomboias e faxinaienses na

Instituição. Diante dessas questões, a primeira comissão constituída para tal finalidade foi

encarregada de construir uma política de inclusão dos povos indígenas no ensino superior.

Desde 2014 já se discute, na UEL, sobre a implantação de um campus indígena.

E importante ressaltar que, com a construção das políticas de inclusão, na UEL,

pretende-se, além de promover o acesso aos cursos superiores, apresentar alternativas para

sua permanência, seu envolvimento com a pesquisa, o ensino e a extensão, sempre

respeitando os saberes tradicionais desses povos.

Para tanto !evam-se em consideração:

A Resolução CEPE n° 0086/2010, que estabeiece diretrizes gerais para proposição;
implantação e alteração de projetos pedagógicos de cursos de graduação na Universidade
Estadual de Londrina. . . - •

O Regimento Geral da UEL, que dispõe que cada curso de graduação tenha um

I
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currículo organizado de acordo com a legislação em vigor e atenda as determinações

estatutárias e regimentais, respeitando as Diretrizes Curriculares fixadas pelo Conselho

Nacional de Educação, as quais devem ser integralmente cumpridas pelo estudante, a fim

de que possa qualificar-se para aobtenção do respectivo grau académico, atentando-se

para o Estatuto da Universidade Estadual de Londrina. . •

Com relação às legislações referentes à criação, à autorização e ao reconhecimento

do Curso de Graduação em Ciências Económicas, às Diretrizes Curriculares Nacionais de

Graduação do Curso (DCN) e à legislação que regulamenta a profissão dos concluintes do

curso, destaca-se que os componentes curriculares do curso de Ciências Económicas da
DEL estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais.

Portanto, a partir desta contextualização, a implantação de um novo PPC, atenta-se

para as Normas do Ministério da Educação (MEC), do Conselho Nacional de Educação

(CNE), das Diretrizes Curriculares Nacionais e daquelas da DEL, que consideram as novas
diretrizes para a Extensão na educação superior brasileira, principalmente, para a Resolução

CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2007, do Ministério da Educação, Conselho Nacional de
Educação, Câmara de Educação Superior, que instituem as Direírizes Curriculares Nacionais

(DCN) do Curso de Graduação em Ciências Económicas, bacharelado, e dão outras

providência. No item 5 apresenta-se o perfíi académico e profissional do Curso de Graduação
em Ciências Económicas.

5. PERFIL ACADÉMICO E PROFISSIONAL

Com relação ao perfil do concluinte, o Curso de Ciências Económicas visa a formação
de um profissiona! liberal (economista), com perfil de executivo apto para exercer cargos de
iiderança junto a empresas públicas e privado. No mundo, a maioria dos cargos de direção de
empresas são exercidas por economistas. Segundo a legislação vigente, Economista é uma
profissão privativa daqueles que, além de possuírem curso de graduação em Ciências
Económicas, são registrados no Conselho Regional de Economia do estado onde exercerem
suas atividades.

O economista possui capacidade de coiocar a serviço da unidade moderna um conjunto
de conhecimentos científicos, acumulados e tematizados ao longo de toda a história política,
social e económica. Portanto, economista não é somente aquele que faz orçamentos,
planejamentos, análise de invèstimentos.etc., mas exerce todas essas funções e é capaz de
pensá-las dentro de um quadro geral de todo o processo de distribuição e produção da
sociedade. Por isso, o economista é um profissional especial e distinto dos outros que utilizam
técnicas similares. Ele refiete sobre cada problema ligado aos já especificados, sobre

ï
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distribuição e produção, englobando um quadro mais amplo do Sistema Económico
(RESOLUÇÃO CEPE/CA n0 0111/2009)14.

A vida económica contemporânea exige um profissional economista com características

e qualificações capazes de fazer frente às constantes mudanças supervenientes, tais como:

1. Sólida formação profissional pautada em conhecimento plural e consistente.

2. Entendimento de que a formação profissional é um processo contínuo de

aperfeiçoamento e atualização.

3. Atuações profissionais éticas, responsáveis, críticas e criativas nas questões

económicas, sociais e ambientais.

4. Competência para atuar em equipes multidisciplinares.

5. Capacidade de tomar decisões e resolver probiemas numa realidade diversificada e em

constante transformação.

6. Habilidade de utilizar o instrumental económico, teórico, histórico e matemático, para

análise e solução dos problemas da realidade socioeconômica.

5.1 Competências e Habilidades

A Resolução CNE/CES n0 4, de 13 de julho de 2007, Art. 4°, estabelece que os cursos

de graduação em Ciências Económicas devem possibilitar uma formação profissional que

revele, peio menos, as seguintes compeíências e habilidades:

! - desenvolver raciocínios logicainente consistentes;

II - ler e compreender textos económicos;

Ill - elaborar pareceres, relatórios, trabalhos e textos na área económica;

IV - utilizar adequadamente . conceitos teóricos fundamentais da Ciência
Económica;

V - utilizar o instrumental económico para analisar situações históricas concretas;

VI - utilizar formulações matemáticas e estatísticas na análise dos fenómenos
socioeconômicos;

L- VII - diferenciar correntes teóricas a partir de distintas políticas económicas.

14 UEL - Universidade Estadual de Londrina. Resolução CEP&'CA n" 0111/2009, que estabelece a reformulação
curricuiar no Curso de Giaduação em Ciências Econôrninas implantado a partir do. ano letivo de 2010. Disponível em:
http://www^eL.br/Eroarad/a'ocs proarad/re.solyçw&?2009Aeso!ucaoJJ_1_^9_Ê!df )>. Acesso ern 31 out. 2020.
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5.2 Areas de Atuação:

Em que áreas profissionais o bacharel em Ciências Económicas poderá atuar?

O bacharel em Ciências Económicas poderá exercer sua profissão em diversas áreas,

sendo as principais: assessoria, projetos, pesquisa, planejamento e consultoria, e tem a
possibilidade de fazer carreiras em diversas especialidades. Seu campo de trabalho é amplo e

variado. Destacam-se algumas áreas em que o profissional poderá aluar.

Análise do comércio exterior;

• Análise de relações económicas internacionais;

Análise e elaboração de cenários económicos;
Análises estatísticas em Economia e Finanças;
Análise financeira de investimentos;

Assessoria econômico-financeira;

Auditoria e fiscalização;

Avaliação patrimonial de empresas;

Atuação docente;

Consultoria e pesquisa;

Estudos de mercado e de viabilidade económica;

Estudos de índices de preços;

Formulação e implementação de políticas tributárias e financeiras;

• Elaboração de orçamentos públicos e privados;
Impiementação de estratégias empresariais;

o Pesquisa;

Planejamento estratégico em Economia e Finanças.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

A estrutura curricular do Curso orienta-se pelo seguinte objetivo geral:

Formar bacharéis aptos ao exercício profissional assegurado por lei, em todos os
setores do campo económico, conforme preconizado peia Lei.

Para tanto oferece uma formação plura! que garante o desenvolvimento do raciocínio
teórico, histórico e instrumental, para atuar sobre a economia brasileira, desenvolvendo sua

capacidade de pensar, compreender e de. se ajustar ao ambiente de mudanças
(RESOLUÇÃO CEPE/CA   0111/2009).
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6.2 Objetivos Específicos

1) Proporcionar as bases teórico-científicas necessárias à formação profissional do
economista;

2) Habilitar o egresso do Curso ao exercício das atividades inerentes à profissão do
economista;

3) Estimular o estudante a interessar-se pelo avanço da ciência, do humanismo e da
justiça social;

4) Manter sintonia com as exigências da sociedade a fim de que a formação do
profissional esteja em conformidade com as demandas sociais;

5) Habilitar o estudante a desenvolver raciocínio lógico e capacidade de expressão
escrita, oral e interpretativa para uso de instrumental matemático e estatístico, para

exposições, pareceres, relatórios e textos de qualquer natureza (RESOLUÇÃO CEPE/CA  
0111/2009).

7. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

7.1 Metodologia de Ensino

Com relação à metodologia de ensino a ser utilizada no Curso de Ciências

Económicas da DEL, os docentes poderão levar para a sala de aula uma diversidade de
métodos educacionais. Todavia, a metodologia escolhida deverá consistir na seleção de
leituras que sejam referentes ao assunto abordado ho estudo para capacitar o estudante a
interpretar, discutir e a dialogar com os autores daquela área, na tentativa de compreender
melhor o fenómeno estudado, por meio da revisão de textos, artigos, livros e de todo
material pertinente à área ou ao assunto estudado.

Constatando-se que a maioria das disciplinas do Curso de Ciências Económicas da
DEL apresenta conteúdos teóricos, estudados no decorrer da disciplina, os quais poderão
ser desenvolvidos e aplicados em outras disciplinas, a indicação do NDE é de que
metodologias de ensino alternativas possam ser adotadas pêlos docentes do Curso.

Um exemplo de metodologia a.iíernaíiva é o método da problematização,

aprendizagem baseada em questões/problemas; estudo de caso; situações-problemas; J
pesquisa como princípio educativo; seminários; debates; entre outras. Tal. metodologia será
utilizada nas disciplinas de matemática: Matemática para Economia l; Matemática para
Economia II; e Introdução a Álgebra Linear; as quais deverão estar interligadas de mpçlo que
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I

se promovam articulação horizontal (disciplinas da mesma série) e articulação vertical
(disciplinas das diferentes séries).

Para tanto, os conteúdos serão tratados de modo que o estudante seja capaz de

explorar situações-problema, procurar regularidades, fazer conjecturas, fazer

generalizações, pensar de maneira lógica, comunicar-se matematicamente por meio de

diferentes linguagens, perceber que a validade de uma afirmação está relacionada à

consistência da argumentação, compreender noções de conjectura, de teorema, fazer

demonstração, examinar consequências do uso de diferentes definições, analisar erros

cometidos e ensaiar estratégias alternativas, ter confiança pessoal em desenvolver

atividades matemáticas e apreciar a estrutura abstraía que está presente na matemática e
sua função social.

Ademais, o Curso preza pelo pluralismo de análises e formação, como pode se

exemplificar na Disciplina Economia Marxista, o materialismo-histórico dialético, considerado

uma teoria política, sociológica e económica desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels

no século XIX. O materialismo histórico buscou compreender a correspondência necessária

das relações sociais de distribuição com as relações sociais de propriedade, e destas duas

com o nível de desenvolvimento das forças produtivas (força de trabalho e meios de
produção). Essa concepção materiaiista da história notou que o progresso das forças
produtivas é o elemento determinante na transformação evolutiva das sociedades.

Para compiementar a.formação dos estudantes algumas discipiinas podem fazer uso

de métodos computacionais como ferramenta de ensino. Registra-se que tais abordagens

apresentam-se como imprescindíveis na formação moderna. E esse o caso das disciplinas
de Estatística Económica l e II, Econometria l e II, Econometria Avançada e de diversas
outras disciplinas do curso que utiiizam análises económicas, como Economia Rural e

Desenvolvimento Económico -ou análises financeiras para a tomada de decisão: disciplinas
Análise de Investimento, Finanças Corporativas e Estratégia Empresarial, Planejamento
Elaboração e Análise de Projetos, Precificação de Ativos Financeiros, entre outras.

A metodologia de ensino também poderá envolver o uso de diferentes tecnologias de
informação e de comunicação (TICs), voltadas para. melhorar e amplificar o processo de
ensino dos estudantes e orienta-los nas pesquisas. A TIC pode ser definida como um
conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um objetivo comum.

As TICs são utilizadas nas mais diversas formas,.na indústria (no processo de
automação), no comércio (no gerencia"-!ento e publicidade), no setor de investimentos
(informação simultânea, comunicação imediata) e na educação (no processo de
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ensino/aprendizagem). O processo de ensino/apréndizagem, aliado à pesquisa e à
extensão, deve ser entendido como espaço e tempo em que o desenvolvimento do
pensamento crítico se consolida e permite ao estudante vivenciar experiências curriculares e
extracurriculares com atitude investigativa e até mesmo extensionista.

Então, as disciplinas poderão envolver estratégias metodológicas ativas que

privilegiem os princípios de indissociabilidade das funções de ensino, pesquisa e extensão,
buscando a integração de teoria com prática, de interdisciplinaridade com flexibilidade e
garantir igualdade de condições de acesso e de permanência discente, liberdade e respeito
ao pluralismo de ideias, com a finalidade de produzir e disseminar conhecimento.

7.2 Organização Curricular

Como os problemas económicos e sociais influenciam fortemente na contextualização

dos desafios atuais da atuação do profissional graduado em Economia, justifica-se priorizar
uma formação que permita a busca por soluções pautadas em inovações institucionais e
organizacionais.

O estudante do Curso de Ciências Económicas da UEL terá sólida formação

académica, com as bases relacionadas à formação geral, teórico-quantitaíiva, histórica,
marcada por pluralidade teórico-metodológica, atento aos aspectos epistemológicos das
Ciências Modernas e às diferentes tradições disciplinares presentes no mundo cientifico.

Para tanto, o novo PPC de Graduação em Ciências Económicas / DEL contemplará as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Ciências Económicas (DCN),

cuja organização curricular não só abordará conteúdos que revelem inter-relações com a
realidade brasileira e as de outros países, segundo uma perspectiva histórica e
contextualizada dos diferentes fenómenos relacionados com a economia, mas também

utilizará tecnologias inovadoras, que atendam aos seguintes campos interligados de
formação:

1) conteúdos de formação geral, cujo objetivo é introduzir o estudante ao
conhecimento da Ciência Económica e de outras Ciências Sociais,, abrangendo também
aspectos da Filosofia e da Ética, da Sociologia, da Ciência Política e dos estudos básicos e
propedêuticos da Administração, do Direito, da Contabilidade, da Matemática e da
Estatística Económica;

2) conteúdos de formação teórico-quantiíaíiva direcionados à formação profissional
propriamente dita e que englobem tópicos de estudos mais avançados da Matemática, da
Estatística, da Econometria, da Contabilidade Social, da Macroeconomia, da Microeconomia,

t
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da Economia Internacional, da Economia Política, da Economia do Setor Público, da

Economia Monetária e do Desenvolvimento Socioeconômico;-

3) conteúdos de formação histórica, que facultem ao estudante construir uma base

cultural indispensável à expressão de um posicionamento reflexivo, crítico e comparativo,

englobando a história do pensamento económico, a história económica geral, a formação

económica do Brasil e a economia brasileira contemporânea;

4) conteúdos teórico-práticos e complementares, que abordem questões práticas

necessárias à preparação do graduando, compatíveis com o perfil que se deseja dele, além

de incluírem atividades complementares, monografia, técnicas de pesquisa em economia e,

se for o caso, estágio curricular (RESOLUÇÃO CNE/CES   4, DE 13 DE JULHO DE 2007).

E com tal base de formação que esta nova proposta pedagógica irá orientar a

formação académica e profissional dos estudantes do Curso de Ciências Económicas da

DEL, buscando o equilíbrio entre conteúdos teóricos-quantitativos; teórico-práticos; histórico-

institucionais; humanistas; e demais conteúdos de formação geral.

Espera-se assegurar a formação de economistas que consigam refletir criticamente,

que considerem a contemporaneidade das Ciências Económicas e das Ciências Sociais e,

assim, possam ampliar os sentidos atribuídos ao exercício da profissão de economista,

baseados na tradição teórica de interpretação da realidade económica nacionai e
internacional.

7.3 Articulação entre os eixos de conhecimentos

Apresentam-se, nos Quadros 7 e 8, os conteúdos curriculares segundo os eixos de

conhecimento: teórico-quantitativa, gerais; histórico, complementar, teórico-práticos,

considerando a categorização das atividades académicas da matriz curricular do Curso de
Ciências Económicas da UEL.

Destacam-se nos Quadros 7 e 8 que os componentes curriculares do Curso de

Ciências, Económicas / DEL estão em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais

de Graduação do Curso (DCN), as quais apontam a necessidade de um mínimo de 50% da

carga horária total do Curso determinada para os conteúdos obrigatórios de formação
teórico-quaníitativa (no mínimo 20%); geral (no mínimo 10%), histórica (no mínimo 10%) e

teórico-prático: trabalho de conclusão de curso e técnicas de pesquisa em economia (no
mínimo 10%). O mesmo ocorre com a Atividade de Extensão, para a qual se requerem no
mínimo 10% da carga horária total do Curso, em atividades extensionistas, conforme
determina regimento de creditação/ UEL.
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Quadro 7 - Conteúdos Curriculares segundo os Eixos de Conhecimento

Eixos de Conhecimeïito C.H. % em relação ao total do
curso

Conhecimento Teórico-Quantitativa - Mínimo 20% 960 32

Conhecimento complementar 600 20

Conhecimentos Gerais - Mínimo 10% 450 15

Conhecimento Histórico- Mínimo 10%

Conhecimento Teórico-Prático: Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC ) e Técnicas de Pesquisas - Mínimo 10%

330 11

300 10

AEX - Atividades de Extensão - Mínimo 10% 300 10

AAC - Atividades Académicas Complementares - AAC 60 2

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 3000 100

As disciplinas que formam a matriz curricular e eixos de conhecimentos do curso de

Ciências Económicas da UEL são apresentadas no Anexo il -A e B, onde são desenhados

os fluxogramas que caracterizam a organização e encadeamento da matriz curricular do Curso
de Ciências Económicas da DEL e dos Eixos de Conhecimento e Atividades Académicas.

?
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Quadro 8 - Categorização das Atividades Académicas da Matriz Curricular do Curso de
Ciências Económicas da UEL, segundo os Eixos de Conhecimento e Atividades Académicas

Eixo de Conhecimento Atividades Académicas Carga
Horária

Eixo
% em

relação
ao Total

Conhecimento

Teórico-Quantitativo

Fornecer ao estudante a base

teórica e operacional para
analisar o seu objeto de

estudo

Contabilidade Social

Matemática para Economia l

60

60
Introdução à Álgebra Linear

Estatística Económica l

60

60
Teoria Macroeconômica l
Teoria Macroeconômica l

60
60

Teoria Microeconômica l

Teoria Mic.roeconômica l

60
60

Economia Internacional
Economia Marxista

60
60

Econometria l

Econometria l
60
60

Economia Monetária
Economia do Setor Público

60
60

Teoria Macroeconomia III
Desenvolvimento Económico

60
60 960 32

Conhecimento Complementar

Proporcionar ao estudante um rol de
disciplinas dos diversos setores

de seu objeto de estudo, aproveitando os
recursos humanos do departamento

e da comunidade externa para
melhor direcionamento e concentração

da área do Curso

Análise de Investimento

Finanças Corporativas e Estratégia Empresarial
60
60

Economia do Trabalho

Teoria Microeconômica i

Planejamento Elaboração e Análise de Projetos
Economia Rura!

60
60
60

i

Meio Ambiente e Sustentabilidade
60
60

econometria Avançada
Teoria dos Jogos

60
60

Precificação de Ativos Financeiros
Conhecimentos Gerais

Possibilitar ao estudante
conhecimento do ambiente

geral em que seu objeto de estudo se
insere e as referidas inter-relações

Análise Çoniábii
Socioiogia

60
600 20

60

Matefnática para Ecunomia l
30
120

Estatística Económica ]
Princípios de Economia l

60
60

Pnncípios de Economia II
Instituições de Direito Civi! e Empresarial

60
30

Direito Tributário

Conhecimento Histórico

Verificar as inter-relações
históricas com o objetivo de estudo

História do Pensamento Económico l

História do Pensamento Económico II

30 450 15

60

60
Formação Económica e Social do Brasil

História Económica Geral
60
30

Economia Brasileira

Economia Brasileira Contemporânea
60
60

Conhecimento Teórico-Prático
TCC -Trabalho de Conclusão de Curso l

L

J^ecntoas de Pesquisa •emEcónomia_
Monografia l

Pretende-se aqui que o estudante possa i
unir os conhecimentos recebidos para l
elaboração de um Trabalho Científico !

60
330 11

60

Monografia li

AEX - Atividade de Extensão
Possibilitar ao estudante acesso às
diversas atividades de Extensão

oferecidas pe!o Departamento e peia
DEL, como complemento à sua formação

180
300

AEX Indicada

AËX Livre.,.

150
150

AAC - Atividade Académica
Complementar

Possibilitar ao estudante acesso às
diversas atividades oferecidas pela DEL

como complemento à sua formação

TOTAL

10

I

300 10
60

I

i

60 2

3.000 100
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7.4 Alternativas Propostas para Superação dos Problemas Pedagógicos

O perfil e os objetivos do curso estão em concordância com as DCNs que o normatizam

e foram traçados considerando-se o perfil profissionat definido nas DCNs do curso, na

estrutura curricular proposta, nas competências e nas habilidades previstas.

Para a reformulação do PPC do Curso de Ciências Económicas, consideraram-se os

principals elementos apontados e discutidos anteriormente, enfatizando-se as autoavaliações

realizadas no curso em 2020, como os índices de evasão, de reprovação e represamentos.

São resumidas as principais transformações efeíuadas nesse PPC, com o objetivo superar

problemas pedagógicos existentes.

1) Para reduzir o nível de evasão, retenção e reprovação dos estudantes,

procurou-se reavaliar o curso todo. Foram efetuadas mudanças no PPC,

dentre as quais destacam-se as seguintes:

2) Alterou-se o Sistema Académico de Seriado Anual, considerado regime rígido,

para o Sistema de Crédito Anual, um Sistema mais flexível. Cabe salientar que

as mudanças no Sistema Académico para Crédito Anual também são de

caráter operacional;

3) Alíerou-se a duração mínima e máxima do curso de 4,5 (quatro e meio) e 9

(nove) anos para 5 (cinco) s 10 (dez) anos, respectivamente, maníendo-se

Carga horária em 3..00Q horas;

4) Alíerou-se a oferta do curso de 120 (cento e vinte) vagas anuais para 100

(cem) vagas anuais, distribuídas ern 2 (duas) turmas de 50 (cinquenta)

estudantes (sendo 1 turma de 50 estudantes no período matutino - e 1 turma

de 50 estudantes no noturno);

A redução de 20 vagas para graduação (120 vagas para 100 vagas) é um

rearranjo das aíividades do Departamento de Economia (consultar item 2,1);

5) Incorporou-se o uso de recursos avançados de Tecnologias da Informação e

da Comunicação (TIC), que poderão ser no formato de práticas de Educação

presencial, tendo-se em vista o desenvolvimento de uma cultura digital.

indicando-se nesta proposta o uso de metodologias ativas para a execução da
mesma;.

6) Decidiu-se, em reuniões com o.s docentes do .curso, não incorporar o
percentual da carga horária à distância no curso presencial de Ciências

Económicas, conforme determinado: pela Resolução CEPE n° 015/2011, que
j-

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 -FomutoA4 (210x297)



•^x^.'

UlNÍVERSÍdAdE
EsTAdUAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

I

regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial; pela
Resolução CEPE n° 028/2014, a qual altera a Resolução CEPE n° 015/2011,
que regulamenta a oferta de atividades académicas de forma semipresencial e
dá outras .providências; e pela Instrução de Serviço PROGRAD n0 06/2011,
que estabelece procedimentos para oferta de atividades académicas na
modalidade semipresencial para os cursos de graduação da UEL;

7) Foram inseridas, também, metodologias ativas no processo de

ensino/aprendizagem, por meio de oficinas pedagógicas, com periodicidade
semestral, como instrumento poderoso para o aperfeiçoamento didático dos
docentes. Começou-se a pôr em prática a proposta em 2020 com 2 (duas)

oficinas, usando-se: 1) metodoiogias a.tivas no processo de

ensino/aprendizagem; 2) Oficina Pedagógica Peer Instructions, na qual se usa o
Socrative. Outras oficinas pedagógicas poderão ser propostas nos próximos
anos;

8) Deu-se ênfase à pesquisa, ao ensino e à extensão, na área económica. A
partir de trabalho motivacional junto aos docentes, foram propostos diversos

projetos pêlos professores, do curso - são projetos novos que envolvem a

pesquisa, o ensino e extensão, alguns dos quais são projetos integrados, que
poderão contar com parcerias de outras t ES;

9) Coníemplou-se toda a legislação vigente que impõe conteúdos obrigatórios os
quais são: Educação Ambienta!, Direitos Huinanos, Libras e Educação das
Relações Etnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. As

disciplinas do Curso de Ciências Económicas que abordarãoos conteúdos

correlatas às legislações são as seguintes: 1) História e Cultura Afro-Brasileira
e Indígena - Formação Económica e Social do Brasil e Socioiogia; 2)
Educação Ambienta! - Meio Ambiente e Sustentabilidade; 3) Direitos Humanos
- Direito Tributário; e 4) Língua Brasiieira de Sinais (Libras) ofertada pelo
Departamento de Educação, CECA, UEL (consultar Anexo l);

10) Foram contempladas as normas internas (UEL) que regulam a organização
curricular: a) ú Sistema Académico; b) o Sistema de Avaliação; c) a
categorização das atividades académicas; d) as orientações para composição
do Projeto Pedagógico dos Cursos (consultar Item 10);

11) Contemplaram-se as normas referentes à creditação curricular: Resolução n
7, de 18 de dezembro de 2018, a qual estabelece as diretrizes para a

í.
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extensão na educação superior brasileira e regulamentação da creditação

curricular das atividades extensionistas da UEL (apresentadas no item 9.3.1

deste documento);

12) Atentou-se para a melhora contínua da qualidade do ensino. Um importante

diferencial do Curso de Ciências Económicas é evidenciado pela preocupação

com a qualidade e qualificação dos docentes, visto que a maioria dó quadro

docente do Departamento de Economia é composto, em sua maioria, por

doutores. Dos 30 docentes do curso, 2 (dois) têm pós-doutorado, 21 (vinte e

um) são doutores, 4 (quatro) doutorandos; e 3 (três) mestres (consultar Item
1.4 Docentes do Curso);

13) Foram atendidas as demandas vinculadas ao perfil profissional do estudante

de graduação, levando-se em consideração a responsabilidade social atinente

à cidadania e à preparação para o mundo do trabalho;

14) Alterou-se o rol de disciplinas ofertadas e sua ordenação ao longo dos anos

do curso. Em especial, foi feita uma reordenação da sequência das disciplinas,

o que possibilitou um melhor encadeamento didático-pedagógico ao curso;

15) Foram revisadas iodas as ementas do curso, revistas as bibliografias,

atualizados os conteúdos e eiiminadas as possíveis sobreposições, as quais

foram modernizadas para atender a novas demandas da Ciência Económica;

16) Foi realizada, pelas áreas dó curso, a semestra!ização das disciplinas com
carga horária de 120 horas, passando elas a serem disciplinas de 60 horas. A

maioria das áreas decidiu que as disciplinas deveriam ser semestralizadas,

redLizindo-se os pré-requisitos rigorosamente para obter um adequado
encadeamento didático-pedagógico, .excetuada a disciplina de Matemática

para Economia l, ofertada na 1a. série do curso. Espera-se que a
semestralização da grande maioria das disciplinas possa reduzir a retenção no
curso e coopere no combate à evasão;

17) Foram revisados e readequados os regulamentos dos trabaihos de conclusão
de curso (TCC), de estágio não-obrigatório e de atividades académicas
compiementares (AAC);

18)Considerou-se o cicio compieto de implantação da última reformulação
curricular, realizada há dez anos. A nova proposta curricular é apresentada
após terem sido implantadas as atividades académicas previstas na proposta
em vigor; ^
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19) Foram inseridas autoavaliações anuais no Curso de Graduação em Ciências
Económicas, para os próximos anos.

Como os principais problemas pedagógicos enfrentados no Curso de Ciências
Económicas / DEL, represamentos, reprovações e evasão, estavam localizados principalmente

na 1a. serie, as alternativas propostas para superação de tais problemas iniciaram-se, nesta

série, com as seguintes propostas:

1^ Ano

1) Aumento da carga horária (CH) da disciplina Matemática para Economia A, de 120

para 240 horas, adequando-se o conteúdo programático à carga horária necessária e às

ementas, de acordo com as demandas do curso. De agora em diante se terá 3 (três)

disciplinas obrigatórias de Matemática, uma no 1°. Ano e duas no 2°. ano do curso:

• Matemática para Economia l (1°. Ano)

Matemática para Economia II (2C. Ano)

Introdução à Álgebra Linear (2°. Ano)

O objetivo dessa adequação foi reduzir a reprovação e eliminar o represamento dos

estudantes no 1° ano, uma vez que a quantidsde do conteúdo previsto da disciplina

Matemática para Economia A era incompatível com a carga de 120 horas, podendo ser esta

uma das causas do baixo desempenho dos estudantes nessa disciplina;

2) Inclusão, na ementa da disciplina Matemática para Economia l, 1°. ano, de

conteúdos que abordem fundamentos de Matemática propícios a oferecer ao estudante um
conhecimento sistemático da linguagem matemática básica e a superar suas deficiências na
formação básica em Matemática. Foi essa realidade que tornou necessário aumentar a
carga horária de Matemática;

Para possibilitar um melhor encadeamento didático-pedagógico do curso, diversas
disciplinas foram realocadas de um ano para outro, foram criadas algumas, outras foram
extintas e outras tiveram a carga horária modificada. Destaca-se que somente 1 (uma)
disciplina obrigatória: 6ECO 053 Empreendedorismo (30 h), 1°. ano e 1 (uma) optativa:
6EC0916 Perícia Económica e Financeira A (60 h), 5°. ano, foram extintas sem manter
equivalências com as disciplinas novas. Portanto, as demais disciplinas extintas na matriz
vigente (2020) possibilitam equivalências com certas disciplinas criadas na matriz proposta
(2022). Por exemplo: a discipiina Economia e Estratégia Empresarial A (60 h), 1°. ano, foi
extinta, porém incorporada na nova disóipiina Análise de Investimento í (60 h), 1°. Ano -
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possibilitando a equivalência de conteúdos entre ambas. O Anexo II - C detalha a matriz de

equivalências.

Lembra-se que todas as disciplinas são obrigatórias. Outras mudanças, consideradas

significativas, foram propostas para superação dos problemas nos demais anos do curso.
São elas:

2°. Ano

3) Deslocamento da disciplina Formação Económica e Social do Brasil para o 2°. ano

do curso, com a CH dobrada (60 h), para igualar a CH com a dos demais cursos de Ciências

Económicas do país; anteriormente, a CH da disciplina era 30 h.;

4) A disciplina 6EC0056 Mercado de Capitais e Finanças (60 h), 2° ano, foi

incorporada na nova discilina Precificação de Ativos Financeiros (60 h), 5°.Ano;

5) Troca de ano e de nome da disciplina Economia do Agronegócio (2°. ano) para

Economia Rural (3°. ano). Para possibilitar um melhor encadeamento didático-pedagógico

do curso outras disciplinas também foram remanejadas de um ano para outro;

6) Desmembramento da disciplina Direito Tributário A (60 h) em duas disciplinas:

Direito Tributário (30 h.) e Instituições de Direito Civil e Empresarial (30 h.), disciplina nova. A

disciplina Direito Tributário mudou do 2°. ano para o 3°. ano;

3^. Ano

7) Criação de duas disciplinas no 3°. Ano, 1°. Semestre, com CH de 60 h, a disciplina
Economia Marxista e a disciplina Teoria Microeconômica III, em substituição à antiga
disciplina Economia Industrial;

8) Transposição da disciplina Economia do Setor Púbiico A do 3°. para o 4°. ano;

9) Troca de ano da disciplina Projetos Empresariais A do 3°. ano para o 4° ano, e do
nome, para Planejamento, Elaboração e Análise de Projetos;

10) Desmembramento da Econometria A (120 h) em duas disciplinas (60 h):
Econometria l (3°. ano); Econometria !1 (4°. ano);

4°. Ano

11) Alteração do nome da disciplina Tópicos Avançados Macroeconomia A para
Teoria Macroeconômica III, 4° ano;
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12) Mudança da disciplina Teoria dos Jogos (60 h), 4°. ano, 2°. Semestre, de optativa
para obrigatória;

13) As disciplinas: 6EC0069 Comércio Internacional A (60 h) e 6EC0072 Finança
Internacional (60 h) foram incorporadas na nova discilina: Economia Internacional (60 h), 4°.
Ano;

14) Mudança de ano da Monografia l (60 h) do 4°. para o 5°. ano, ficando junto com
Monografia tl (180 h);

5°. Ano

15) Introdução, no 5°. ano, 1°. semestre, das disciplinas de 60 h, como obrigatórias:

Econometria Avançada (60 h); Meio Ambiente e Sustentabilidade (60 h); Precificação de

Ativos Financeiros (60 h) - esta e as anteriores eram optativas; e Desenvolvimento

Económico (60 h), que é uma disciplina nova;

16) Redução da carga horária total das disciplinas Monografia l e II de 384 h para 240
h, conforme percentual indicado nas DCNs de Economia. Destaca-se que, no 2°. semestre

do 5°. ano, o estudante poderá dedicar-se quase que exclusivamente à monografia.

8. SISTEMA ACADËMICO

Especificidades do Sistema de Crédito anuai (Resoiução 86/2010):

podem ser ofertados Disciplinas/Módulos sendo anuais e/ou semestrais;

o estudante, a partir da primeira renovação, de matrícula, tem a possibilidade de fazer o
ajuste de matrícula e definir as disciplinas a serem cursadas;

a renovação de matrícula é anual;

pode existir um sistema.de pré-requisitos. A cadeia de pré-requisitos está
regulamentada peia Resolução CEPE 086/2010, Art. 4°.

Cada disciplina não poderá ter mais de dois pré-requisitos.

Os estudantes serão considerados de determinado ano / semestre quando tiver
realizado, no mínimo, 80% da carga horária dos anos / semestres anteriores.

a) Sistema Académico escoíhido

B Crédito Anual
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b) Exame Final

l Sim

9. MATRIZ CURRICULAR E CATEGORIZAÇÀO DASATIVIDADES ACADÉMICAS

9.1 Matriz Curricular

Apresenta-se a Matriz Curricular do Curso de Ciências Económicas / UEL, por ano,

proposta no sistema académico de Crédito Anual. No Anexo l, é referenciado o Ementário
compieto.

1^ Ano
(CRÉDITO ANUAL)

Cod. Disciplina Oferta*
Teor.

Carga Horária

Prat.
TP IPCC! CH/

I (EAD) Total
Pré-

requisito
2EC0003 Princípios de

Economia l
1S 60 o o o o 60

2EC0004
I
j

História do
Pensamento
Económico !

1S 60 o o o o 60

2CON004 Anáiise Contábil 1S 60 o o o o 60

2HIS017 História
Económica Geral

2SOC004 Sociologia

1S 30 o o o o 30

1S 30 o o o o 30

2MAT11S Matemática para
Economia l

A 120 o o o o 120

I2EC0005 Princípios de
Economia II

2S 60 o o o o 60

2EC0006 História do
Pensamento
Económico II

2S 60
o o o o

60

2EC0007 Análise de
Investimento

23 60 o o o o 60

i AEX Indicada 2S o 60 o o o 60
Total 540L

* A = Anual; 1 S = 1° Semestre; 2S = 2° Semestre.

Prática dos Componentes Curriculares (PCC)
02/2019).

60 o o o 600

- só para Licenciaturas (Resolução CNE/CP

T
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2^. Ano

Cod. Disciplina Oferta*Teor. Prat.

Carga Horária
TP PCC CH/

EAD Total
Pré-requisito

2EC0008 Finanças Corporativas e
Estratégia Empresarial

1S 60 o o o o 60 Análise de
Investimento

2STA007 Estatística Económica 1S 60 o o o o 60 Matemática para
Economia l

2EC0009 Teoria Microeconômica l 1S 60 o o o o 60 Matemática para
Economia l

2EC0010 Contabilidade Social 1S 60 o o o o 60 Princípios de
Economia II

2MAT117 Matemática para
Economia II

1S 60 o o o o 60 Matemática para
Economia l

2HIS018 Formação Económica e
Social do Brasil

2S 60 o o o o 60

2STA008 Estatística Económica 28 60 o o o o 60

2EC0011 iTeoria Microeconômica III 2S 60 o o o o 60
2MAT118 Introdução à Álgebra

Linear
2S 60 o o o o 60

AEX Indicada 2S o 60 o o o 60
L Total 540 60 lo o o 600
* A = Anual; 1S = 1 ° Semestre; 2S = 2° Semestre.

3°. Ano

Cod. Disciplina lOferta*
Carga Horária

Tsór. Prat. 7P PCC CH/
EAD Total

Pré-requisito

2EC0012 Teoria Macroeconômica
1S

60

2 ECO013 Economia Rural 1S 60

o o o o 60 Contabilidade
Social

o o o o 60 Teoria
Microeconômica

2EC0014 Teoria Microeconômica II! 18 60 o o o o 60 Teoria
Microeconômica II

2EC00151 Economia Marxista 23 60 o o o o 60 hlistória do
Pensamento
Económico l

2PRI001 Instituições de Direito Civil
e Empresarial

1S 30 o o o o 30

2EC0016 ITeoria Macroeconômica II 2S 60 o o o o 60 Teoria
Microeconômica II

2EC0017 Economia do Trabalho 13 60 o o o o 60 Teoria Microeco-
nômica l e II

2EC0018 Economia Brasileira
2S

60 o o o o 60 Formação
Económica e

Social do Brasil
2PUB007 Direito Tributário T2S i 30 o o o o 30

2EC0019 Econometria l 2S 60 o o o o 60 Estatística
Económica l

AEX Indicada
AEX Livre

1S
2S

o 30 o
o 30 o

o
o

o 30
o 30

Total
' A = Anual; 13=1° Semestre; 23 = 2° Semestre.

540 I 60 o o o 600
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4° Ano

Cod. Disciplina Oferta*
Tear. Prat.

Carga Horária
TP PCC CH/

EAD Total
Pré-requisito

2EC0020 Econometria II 1S 60 o o o o 60 Econometria l
2EC0021 Economia Brasileira

Contemporânea
1S 60 o o i o o 60 Economia

Brasileira
2EC0022 Planejamento

Elaboração e Análise
de Projetos

18 60 o o o o 60 Finanças
Corporativas e

Estratégia
Empresarial

2EC0023 Economia
Internacional

1S 60 o o o o 60 Teoria
Macroeconômica l

2EC0024 Teoria
Macroeconômica

1S 60 o o o o 60 Teoria
Macroeconômica l
Microeconômica l

2EC0025 Economia do Setor
Público

2S 60 o o o o 60 Teoria
Microeconômica l

2EC0026 Economia Monetária 2S 60 o o o o so Teoria
Macroeconômica l

2EC0027 Técnicas de Pesquisa
em Economia

2S 60 o o o o 60

2EC0028 Teoria dos Jogos 2S 60 o o o ú 60 Teoria
Microeconômica

AEX Livre 23 o 60 o o o 60 i

Total 540 60 o o Q soo
* A = Anual; 1S = 1 ° Semestre; 2S = 2° Semestre.

5° Ano

Cod. Disciplina Oferta* Teor. Prat.

Carga Horária

TP PCC CH/ I
EAD J Total Pré-requisito

2EC0029 Econometria
Avançada

IS 60 o o o o 80 Econometria

2EC0030 Meio Ambiente e
Sustentabilidade

1S 60 o o o o 60

2EC0031 Desenvolvimento
Económico

13 60 o o o o 60 Teoria
Macroeconômica l

2EC0032 Precificação de
Ativos Financeiros

1S 60 o o o o 60 Planejamento
Elaboração e
Análise de
Pro.etos

2TCC401 Monografia l (ECO)
1S

o
60

o o o
60

Técnicas de
Pesquisa em

Economia
2TCC402 Monografia II (ECO) 23 o 180 o o o 180

AEX Livre 28 '.o 60 o o Q 60
Total 240 J 300 o o o 540

* A = Anual; 1S = 1° Semestre; 2S = 2& Semestre.
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9.2 Resumo das atividades académicas

RESUMO DAS ATIVIDADES ACADËMICAS

ATIVIDADE ACADÉMICA CARGA HORÁRIA TOTAL

Disciplinas (obrigatórias) 2.400

Disciplinas (optativas) o

Estágio o

TCC 240

AAC 60

AEX Indicadas 150

AEX Livres 150

TOTAL 3.000

9.3 Descrição das Atividades Académicas

9.3.1 Creditação Curriculsrdo Curso de Ciências Económicas

Este tópico estabelece Lima síntese do Reguiarnento do funcionamento da creditação
curricular da extensão do Curso de Ciências Económicas, os quais poderão ser
posteriormente publicados e detalhados em deliberação da Câmara de Graduação da DEL.

No intuito de- regulamentar a creditação curricular das atividades extensionistas,
normatizou-se o funcionamento da creditação curricular da extensão do Curso de Ciências
Económicas, levando-se em consideração as duas resoluções:

A da LEI NE; 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de
Educação,, direcionado a assegurar, na Estratégia 12.7, uma parte do total de carga horária
dos cursos de graduação para atividades académicas de extensão;

E a Resoiução do Ministério da Educação CNE/CES   7, de 18 de dezembro de 2018,
que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira. Leva-se em
conta também a Resolução CEPE/CA n0 39/2021, que Regulamenta a Creditação Curricular
da Extensão na Universidade Estadual de Londrina.

Para a reformulação do PPC de Economia, houve grande preocupação com o
desenvolvimento de atividades ligadas à extensão, para que fossem atendidas as exigências

i
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do Processo de Reformulações Curriculares dos Cursos de Graduação, que, por força das
normas nacionais exaradas pelo MEC e Conselho Nacional de Educação, serão realizadas na
Universidade Estadual de Londrina. Para atender a proposta de creditação curricular da

extensão, de acordo com a qual, cada estudante deve cumprir 10% (dez por cento) da carga

horária total de seu curso de graduação em atividades académicas de extensão (AEX), foi
definida a carga horária, num total de 300 horas, nó curso de 3.000 horas, para a referida
AEX.

Impõe-se tal reformulação para que o estudante possa aumentar a sua participação
efetiva em Programas e Projetos de extensão e com isso desenvolver as atividades

académicas de extensão, exigidas na matriz curricular do Curso de Ciências Económicas, em
atendimento ao Art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil, que determina
como indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão.

Nesse sentido são apontados aqui os principais objetivos norteadores da ação do Curso
de Ciências Económicas em vista da creditação da Extensão, onde os Programas e Projetos
de extensão deverão:

• Buscar a formação do indivíduo enquanto ser humano e social, a formação do

cidadão, do profissional e do profissiona! cidadão;

• Priorizar ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que requerem,
portanto, potencializar sua organização política e fortaiecer sua orgaiiização associativa de
caráter cultural, económico e social;

• Propor ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos
movimentos sociais;

• Articular ações que promovam a consolidação da organização das comunidades;

• Promover a identificação de oportunidades, demandas, necessidades e problemas
comuns, visando ao processo de integração e de autonomia das comunidades, não se
caracterizando como uma ação assistencialista;

• Estimuiar a construção, com todos os seus parceiros, de projetos e atividades que
permitam a imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo valores culturais
próprios das comunidades;

• Diaiogar abertamente com a comunidade ao articular o saber popular e as práticas
sociais com o saber académico e a prática social da vida universitária;

Viabilizar parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil.•
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A Comissão de Extensão do Curso de Ciências Económicas / DEL deverá assegurar a

cada período, o estabelecimento das metas a serem alcançadas em vista da consecução
desses objetivos, com o apoio do Colegiada, Departamento e dos docentes do curso.

A Comissão de Extensão do Curso de Ciências Económicas / UEL, ficará responsáveis

pela regulamentação da creditação curricular das atividades extensionistas no Curso de
Ciências Económicas. A comissão também contará com o apoio dos docentes do curso.

Em resumo, a Comissão Extensão do Curso ficará responsável pela:

1) Inserção e criação de novos programas e projetos de extensão, a serem
desenvolvidos no curso;

2) Orientação e acompanhamento dos novos cadastros de programas / projetos de
extensão do novo PPC (para motivação dos docentes do curso).

3) Redação, publicação e divulgação da regulamentação da creditação curricular das
atividades extensionistas do novo PPC.

A nova regulamentação da creditação curricular das atividades extensionistas do
Curso de Ciências Económicas / UEL deverá ser previamente aprovada pelo NDE,
Colegiada de curso, Departamento de Economia, Conselho de Centro - CESA, PROGRAD,
PROEX antes de ser encaminhada pars; aprovação nas instâncias superiores (CEPE, CA,
etc.). .

Destacam-se as propostas de 7 (sete) programas e projetos:

1) PROGRAMA BOM NEGOCIO UEL: é um curso de Capaciíação em Gestão
Empresarial a micro e pequenos empreendedores - presencia! e a distância. O
Programa tem por objetivo geral oferecer ao micro, pequeno, médio e informais
empreendedores, cursos de capacitação em gestão empresaria!, na modalidade

presencia! e na modalidade de ensino a distância, juntamente com consultorias,
com o intuito de promover o desenvolvimento da região de Londrina, mediante a
capacitação e consultoria a empreendedores, para fortalecer as atividades

económicas, visando a criação de emprego, a geração de renda e formalização de
empresas - Programa proposto pelo Prpf. Dr. Daniel da Silva Barras;

2) PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA: é um Programa de cursos de
educação financeira para ser dados em escolas de ensino médio, para jovens e
adultos (EJA), em igrejas, em associações e clubes diversos (Rotary, Lions,
sindicatos de trabalhadores. Projeto plantão de assessoria financeira para
pessoas que estão precisando administrar suas finanças e resolver problemas

2
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como endividamento, sugestões de opções para poupança e investimentos

financeiros - Programa proposto pelo Prof. Ms. Sinival Osório Pitaguari.

3) PROGRAMA INTES: Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários,

prestando assessorias a grupos de pessoas que querem montar um negócio de

propriedade coletiva para trabalharem e obterem rerida em regime de cooperação

e autogestão - Programa proposto pelo M&. Sinival Osório Pitaguari.

4) PROGRAMA NÚCLEO DE ANALISE DE CONJUNTURA ECONÓMICA E DE

CICLOS DE DEBATE CONJUNTURAL: que objetiva estruturar e operacionalizar

um núcleo de análise de conjuntura económica no Departamento de Economia

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), assim como visa calcular a Cesta

Básica. O Programa é proposto pelo Prof. Dr. Angelo Rondina Neto.

5) A ECONOMIA TRADUZIDA (TECA): o objetivo geral do Programa é mostrar para

sociedade que a economia poderá ser direcionada à população de maneira simples

- tendo-se este conhecimento as ações económicas das pessoas serão mais

planejadas. Objetiva-se: 1) Apresentar a economia de maneira clara e fácil para as

crianças, adolescentes, jovens e adultos; 2) Mostrar que é possível entender

economia se divertindo - através de aboidagens diversificadas; 3) Destacar para a

sociedade a importância e o impacto do conhecimento dos conceitos fundamentais

da economia em suas vidas; 4) Coletar, analisar e divulgar os resultados dos

estudos realizados nos cursos; 5) Apresentar e debater os resuitados sobre o papel

da educação económica nas escolas através da inserção na grade curricular. O

Programa é proposto pela Profa. Dra. Carina Diane Nakatani Macedo, com parceria

com a Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Prof. Dr. Marcelo Vargas.

O Projeto de Extensão Matemática Básica para Economia objetiva realizar um

estudo de conceitos básicos de Matemática, que são fundamentais para o bom

desempenho do estudante. O Projeto é proposto pelo Prof. Dr. Emerson Guzzi

Zuan Esteves, sendo o público-atvo: os estudantes, os professores, a comunidade
interna e a externa da UEL;

6) PROGRAMA ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA À PREFEITURAS: o Programa visa
prestar todo tipo de assessoria económica para as prefeituras da região, que
fornecerá capacitação aos servidores públicos para melhorar sua eficiência no
exercício de suas atividades.

7) PROGRAMA EMPRESA JÚNIOR: Voitado para prestar assessoria a empresas
privadas de perfil capitalista. O Projeto hoje é Coordenado pelo Prof. Dr. Daniel da

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 -Internet http://www.ud.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210>;297)



UNÍVERSÍdAdE
EsTAduftl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Silva Barras.

9.3.2 Atívidade Académica Complementar (AAC)

9.3.2.1 Atividade Académica Complementar (AAC) do Curso de Ciências Económicas

Este tópico estabelece uma síntese dos procedimentos para o cômputo de carga horária
(CH) das atividades académicas complementares do currículo do Curso de Graduação em
Ciências Económicas, os quais poderão ser posteriormente publicados e detalhados em
deliberação da Câmara de Graduação da UEL.

CONSIDERANDO-se que as atividades académicas complementares, exigidas pelas
normas estatutárias e regimentais da Universidade Estadual de Londrina, devem ser
cumpridas ao longo do curso de graduação;

CONSIDERANDO-se que o projeto pedagógico do curso orienta sobre conhecimentos,
atitudes e habilidades que o formando deverá adquirir ao longo de seu trajeto académico;

CONSIDERANDO-se que o cumprimento das 60 (sessenta) horas em atividades
académicas complementares (AAC), exigidas pelo currículo do Curso de Graduação em
Ciências Económicas carece de uma reguiamentação;

CONSIDERANDO-se que compete ao Colegiada do Curso fornecer as orientações
necessárias para assegurar o cumprimento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC);

O COLEG!ADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÓMICAS, no uso
de suas atribuições legais, ESTABELECE:

CAPÍTULO S

A forma de contagem da carga horária de atividades académicas complementares.

Para integralizar as horas necessárias e obter a graduação em Ciências Económicas na
Universidade Estadual de Londrina, cada estudante(a) deverá cumprir, além das exigências
académicas em disciplinas, mais 60 (sessenta) horas em AAC - atividades académicas
complementares; ,

Estudantes oriundos de outras l ES poderão pleitear, mediante requerimento ao
Colegiada, para efeito de cálculo de AAC, as horas cursadas em disciplinas que não sejam
equivalentes.

Após o desenvolvi.mento. de cada atividade, o(a) estudantes(a) deverá apresentar o
respective relatório, que será analisado e avaliado por um professor designado e, após
aprovado, as horas cumpridas, como atividades académicas complementares, serão
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computadas após analise do Colegiada, ou por um professor designado, conforme as
seguintes orientações e limites: . ,-

I - Monitoria Académica:

Serão consideradas para AAC, as horas equivalentes à carga horária da disciplina que
o estudante(a) vier a monitorar, observando-se o limite de 60 (sessenta) horas para esta
atividade, mediante avaliação feita pelo docente responsável pela monitoria.

II - Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa, Extensão:

Serão consideradas para AAC, as horas referentes a projetos de ensino, pesquisa,
extensão, de que tenha participado o discente, desde que aprovadas e registradas nas
respectivas pró-reitorias, observando-se o que segue: a) Carga horária máxima de 60
(sessenta) horas para este tipo de atividade; b) A avaliação será feita pelo docente
responsável pelo respectivo projeto. Devendo ser excluídas as Atividades de Extensão (AEX)
já computadas no curso.

Ill - Disciplinas Especiais ou Eletivas

São aceitas as horas equivalentes a todas as disciplinas especiais e eletivas
relacionadas ao Curso de Economia, desde que o (a) estudante (a) tenha obtido a aprovação,
conforme normas específicas previstas regimentalmente.

IV - Eventos

Serão consideradas pelo Colegiada, mediante relatório circunstanciado e com
comprovação, a participação em eventos, a organização de eventos, a apresentação de
trabalhos em eventos.

l. Carga horária máxima de 20 (vinte) horas para esta atividade.

II. Podem-se utilizar 60 (sessenta) horas em eventos promovidos pelo Departamento
de Economia da UEL.

III. A avaliação será feita segundo critérios do regulamento de eventos.

V - Cursos de Extensão e Outros Cursos

Como pré-requisito, cada curso de extensão a ser considerado deverá estar relacionado

d
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aos assuntos ou atividades da área social aplicada, ou de outras áreas afins, e ter um mínimo
de 08 (oito) horas/aula cada; nesse caso observe-se o seguinte:

a) apresentação de certificado original onde conste:

^ nome da entidade ofertante

^ tema do curso

^ conteúdo programático
^ nome do instrutor

^ data e local de realização

^ frequência e avaliação (nota)

b) Na ausência de avaliação, esta será feita segundo critérios do regulamento de eventos;

c) Para os cursos de extensão realizados no exterior, o(a) estudante(a) deverá apresentar
certificado e relatório, ficando as horas de AAC condicionadas à aprovação do
Colegiada;

d) São considerados como "Outros Cursos" os da área social aplicada, mas cujos
conteúdos não sejam coincidentes com os conteúdos dos programas do Curso de
Ciências Económicas;

e) Carga horária máxima de 60 (sessenta) horas para esta atividade;

f) Para os cursos on-line, serão consideradas somente 12 (doze) horas de AAC, o
equivalente a 20% da carga horária prevista para essa atividade, contanto que esses
cursos sejam de instituições de ensino superior reconhecidas pelo MEC.

VI - Estágio Voluntário

0(a) estudante(a) poderá solicitar o aproveitamento das horas do estágio voluntário
para atividades académicas complementares, em qualquer momento do curso, desde que
obedecidos os procedimentos estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, conforme
Instrução de Serviço PROGRAD n0 02/05.

A solicitação deverá ser feita por meio de formulário específico, juntamente com o plano
de atividades. (Requerimento e Plano de Estágio Voluntário), observando-se o seguinte: a)
Serão aproveitadas para AAC as horas de um único estágio voluntário; b) Carga horária
máxima de 60 (sessenta) horas para esta atividade.
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CAPITULO 2

Operacionalização da Contagem das Horas.

E de responsabilidade do(a) estudante(a) a iniciativa, a realização e o gerenciamento
das atividades académicas complementares, que ele deverá cumprir ao longo de sua carreira
académica na Universidade.

0(a) estudante(a) poderá, com a antecedência adequada, solicitar ao Colegiado
esclarecimentos sobre a aceitabilidade ou não de alguma atividade. Para orientar a resposta,
ele deverá trazer informações oficiais e seguras;

A medida que os(as) estudantes(as) cumprirem as atividades válidas, como as AACs
acima definidas, deverão elaborar os relatórios e guardar os respectivos comprovantes
originais, para requerimento em conjunto das horas, no 1° semestre do último ano do curso;

Caso ainda não tenha alcançado a quantidade de horas de AAC necessárias até o
tempo determinado, o(a) discente deverá apresentar novo requerimento, com comprovantes
que assegurem o cumprimento da carga horária exigida pelo curso.

O requerimento deverá ser feito em formulário próprio, devidamente preenchido e
assinado pelo(a) requerente, e protocolado junto à Universidade, dirigido ao Colegiado do
Curso de Ciências Económicas.

Deverão ser anexadas as cópias dos comprovantes originais das atividades objeto do
requerimento, em conjunto com os respectivos relatórios;

O Colegiada do Curso de Ciências Económicas analisará o requerimento de
conformidade com o presente documento e encaminhará o resultado à PROGRAD. Na
eventualidade de o Colegiada considerar alguma atividade como inválida, não a considerará
para efeito de cômputo das horas para AACs, devendo dar ciência ao(à) estudante(a) para
que este(a) providencie, em tempo hábil, a carga horária complementar necessária;

As horas de AACs referentes às disciplinas especiais e eletivas cumpridas serão
automaticamente registradas pela PROGRAD, à condição de que elas tenham sido aprovadas,
conforme normas específicas previstas regimentalmente. As situações não contempladas
neste documento serão resolvidas pelo Colegiado do Curso.

Profa. Dra. Mareia Gonçalves Pizaia

Coordenadora do Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Económicas

L
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MODELO DE RELATÓRIO AAC

Colegiado do Curso de Graduação em Ciências Económicas

Modelo de Estrutura de Relatório para Avaliação

Nome do Estudante (a):
  de matrícula/Ano/Turma:
Carga horária realizada:

Atividades
desenvolvidas nas
quais participou

^~~\
s:
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^^vx A.

Justificativa e
Objetivo
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Conclusões de
Trabalho
Quais foram os
fatores agregados do
seu desenvolvimento
profissional dentro do
campo das Ciências
Económicas

2S '\Y ^^
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r^ \Y z
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Assinatura do Estudante (a)

9.3.3 Estágio Curricular não Obrigatório do Curso de Ciências Económicas
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O Curso de Graduação em Ciências Económicas terá uma regulamentação específica
para o estágio curricular não obrigatório. Apresenta-se, resumidamente, os principais aspectos
do regulamento do estágio curricular não obrigatório do Curso de Graduação em Ciências
Económicas. Todavia, a Deliberação final do estágio não obrigatório será posteriormente
publicada pela Câmara de Graduação da UEL.

I - NATUREZA E OBJETIVO

No Curso de Ciências Económicas só é possível realizar Estágio Curricular não
Obrigatório que é caracterizado como um conjunto de atividades de aprendizagem profissional
e cultural.

O Estágio não Obrigatório visa proporcionar ao estudante:

l- a participação em situações cotidianas da realidade das organizações,
estimulando seu crescimento cultural e social e favorecendo a inserção no
mercado de trabalho;

II- a possibilidade de correlacionar os conteúdos desenvolvidos nas atividades
académicas com a realidade profissional;

Ill- o desenvolvimento da interdisciplinaridade previsto no Projeto Pedagógico, por
meio da participação em atividades nas diversas áreas do campo de Ciências
Económicas.

Somente poderá ser realizado por estudante regularmente matriculado e frequentando
efetivamente o Curso de Ciências Económicas.

Em caso de trancamento, cancelamento de matrícula ou desistência do curso, o estágio
será cancelado.

O Estágio não Obrigatório de Economia poderá ser considerado como Atividade
Académica Complementar (ACC), a critério do Colegiada desde que esteja em consonância
com as diretrizes do Projeto Pedagógico.

II- CAMPOS DE ESTÁGIO

Constitui campo de Estágio Curricular não Obrigatório organizações públicas e civis,
entidades de direito privado e instituições de ensino e/ou pesquisa.

Deverá ser realizado em áreas relacionadas ao campo do conhecimento de Ec.onomia,
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cuja pertinência será avaliada pela Coordenação de Estágios.

O campo de estágio deverá oferecer condições para:

l- planejar e executar as atividades propostas no Plano de Estágio.
Em relação à Unidade Concedente do estágio é necessário:

l- aceitação das condições de supervisão e avaliação da UEL;
II- anuência e acatamento às normas dos estágios da DEL;
Ill- existência de convénio entre a UEL e a Unidade Concedente de estágio, bem

como respeito às bases normativas e legais do Termo de Compromisso,
conforme legislação vigente;

IV comprovação da existência de profissional com formação superior, ou atuação
em áreas correlatas.

Não é permitido ao estudante realizar o estágio na instituição/empresa com a qual
mantenha vínculo empregatício, contrato de franquia ou participação societária.

A Coordenação de Estágio, juntamente com o Colegiada de curso, deverá analisar a
proposta apresentada pelo estudante interessado em desenvolver o Estágio Curricular não
Obrigatório, quanto à pertinência em relação à formação profissional, às condições do campo
de estágio e às possibilidades de supervisão.

As atividades de estágio a serem desenvolvidas pelo estudante podem ser realizadas
nas áreas de economia, finanças, e outras áreas afins.

Ill- DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO

A partir do segundo semestre letivo, do 1°. ano do Curso de Graduação em Ciências
Económicas, o estudante poderá se candidatar ao Estágio Curricular não obrigatório, desde
que tenha cursado no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das disciplinas do primeiro semestre
letivo e que tenha obtido aproveitamento nas mesmas, comprovado com histórico escolar
disponível no Portal do Estudante da U EL.

A duração do estágio será de até um (1) ano, podendo ser prorrogado por igual período,
desde que não exceda dois (2) anos, contados do início do estágio.

O pedido de prorrogação será feito por meio de Termo Aditivo ao Termo de
Compromisso, firmado antes do final da vigência do estágio não obrigatório, instruído com o
Plano de Estágio e Apólice de Seguro relativo ao novo período.

A jornada de atividade em estágio Curricular não Obrigatório, a ser cumprida pelo
estagiário, será de, no máximo, 30 (trinta) horas por semana.

A jornada de atividade, descrita no Plano de Estágio Curricular não Obrigatório, deverá
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respeitar o intervalo mínimo de uma (1) hora entre o horário de estágio e o horário de aula.

A Unidade Concedente, onde será cumprida a carga horária, deverá estar localizada a
uma distância que permita a frequência regular às aulas.

Os estágios devem ser formalizados por instrumentos jurídicos, celebrados entre a
Universidade, a Unidade Concedente do Estágio e o estudante.

A realização do Estágio Curricular não Obrigatório por parte do estudante não acarreta
vínculo de qualquer natureza, desde que observados os requisitos legais.

O convénio para a realização do estágio Curricular não Obrigatório deve ser celebrado
diretamente entre a Universidade e a Unidade Concedente do estágio.

A realização do estágio dar-se-á mediante Termo de Compromisso celebrado entre o
estudante e a Unidade Concedente com interveniência obrigatória da DEL, no qual serão
definidas as condições para a realização do estágio, constando menção expressa ao convénio
respectivo.

Antes de iniciar o estágio Curricular não Obrigatório, o estudante deverá, nesta ordem:
l- buscar campo de estágio que tenha convénio com a UEL ou que formalize o

convénio, requisito necessário à sua realização.
II- preencher o Termo de Compromisso e o Plano de Estágio;
Ill- providenciar assinatura da Unidade Concedente no Termo de Compromisso, e no

Plano de Estágio;

IV providenciar a cópia da apólice de seguros conforme os requisitos legais para a
realização de estágios;

V protocolar no Sistema de Arquivos da DEL (SAUEL), Divisão de Protocolo, todos
os documentos e aguardar, no mínimo seis (6) dias úteis para que o trâmite
ocorra;

VI ao final do trâmite, retirar no Setor de Atendimento da PROGRAD o Termo de
Compromisso assinado pela interveniente para ser entregue à Unidade
Concedente do estágio Curricular não Obrigatório.

Observação: A SAUEL encaminhará os documentos ao Departamento de Economia
para que as assinaturas necessárias (do professor supervisor e das coordenações de Estágio
e do Colegiada) sejam providenciadas. O Departamento encaminhará os documentos com o
parecer final (deferido/indeferido) à Divisão de Estágios da UEL para os trâmites finais e,
posteriormente, retirada pelo estudante. O descumprimento das exigências contidas nos
incises deste Artigo implicará no indeferimento automático da solicitação de estágio curricular
não obrigatório, mesmo que esteja protocolado na instituição.
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IV- ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTICA
Compete ao Colegiada de curso:

l- analisar e, se for o caso, aprovar as solicitações do aproveitamento da carga
horária do estágio não obrigatório, como Atividade Académica Complementar;

Compete à Coordenação de Estágio:

l- auxiliar na divulgação de ofertas de vagas de Estágio Curricular não
Obrigatório encaminhadas ao departamento do curso e à coordenação de
estágios;

II- esclarecer eventuais dúvidas dos estudantes quanto à documentação e
outros aspectos relacionados ao estágio;

Ill- monitorar o desenvolvimento do Estágio Curricular não Obrigatório, por meio
do relatório parcial de atividades bem o Relatório Final.

Entende-se por supervisão de estágio o acompanhamento do estudante, no decorrer de
suas atividades, de forma a permitir o melhor desempenho de ações pertinentes à realidade
da profissão.

São supervisores de estágio Curricular não Obrigatório somente os docentes do
Departamento de Ciências Económicas.

A supervisão de estágio pode ser desenvolvida nas seguintes modalidades (Direta,
Semi Direta, Indireta).

Por se tratar de estágio não obrigatório a supervisão de estágio do curso de Ciências
Económicas, preferencialmente, será na modalidade indireta (a partir de relatórios).

Compete ao Supervisor de Estágio Curricuiar não Obrigatório:

l- acompanhar a solicitação e a aprovação do Plano de Estágio por parte do
estudante;

II- prestar informações aos estudantes quando necessário e/ou encaminhá-los ao
Coordenador de Estágio;

Ill- apreciar e aprovar o Relatório Final do Estágio Curricular não Obrigatório em
conjunto com a Coordenação de Estágios e o Colegiado de curso.

IV encaminhar e tomar outras providências necessárias nas questões relativas ao
Estágio Curricular não Obrigatório.

A função de orientador no campo d& estágio é atribuição de profissional indicado pela
Unidade Concedente de Estágio e sua atividade compreende a orientação e o
acompanhamento do estudante no decorrer de suas atividades de estágio Curriculflr não
Obrigatório.

T
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Compete ao Estudante estagiário:

l- observar o presente Regulamento, assim como, normas complementares da
Universidade estabelecidas para as áreas de Estágios;

II- elaborar o Plano de Estágio em modelo próprio do Curso de Ciências
Económicas;

Ill- tomar ciência e firmar Termo de Compromisso relativo às atividades
específicas;

IV permanecer no local de estágio até o final do tempo regulamentado
comparecendo e retirando-se sempre nos horários previstos;

V cumprir o Plano de Estágio elaborado no início da vigência do estágio e
buscar junto ao Supervisor de Estágio orientação, em caso de mudança do
mesmo;

VI - desempenhar com interesse, solicitude e senso profissional as atividades de
estágio programadas;

Vil manter em todas as atividades desenvolvidas uma atitude ética apropriada ao
desempenho profissional.

O estudante estagiário poderá tomar a iniciativa de deixar o local de estágio e proceder
a rescisão antecipada do Termo de Compromisso, encaminhando este instrumento à
PROGRAD e comunicando a decisão à Coordenação de Estágio.

O estagiário que não cumprir pelo menos quatro (4) meses de estágio na Unidade
Concedente, ficará impossibilitado de pleitear novo campo de estágio por igual período.

V- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O estudante estagiário deverá entregar na PROGRAD, com periodicidade máxima de

seis (6) meses, o Relatório de Atividades do Estágio Curricular não Obrigatório, a ser
elaborado em conjunto com a Unidade Concedente, mencionando o número do processo
inicial.

Caso o estudante não entregue o Relatório de Atividades de que trata o caput deste
Artigo, não obterá o aproveitamento do estágio, mesmo que venha a apresentar o Relatório
Final do Estágio não Obrigatório.

Ao final do Estágio Curricular não Obrigatório o estudante deve:
l- preencher o Relatório Final de Estágio, em modelo fornecido pela DEL devendo

ser assinado pelo estagiário e pelo Supervisor e/ou Orientador de Campo;

It- apresentar termo de rescisão, em caso de rompimento antecipado do Termo de
Compromisso firmado junto à Unidade Concedente;

ï
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Ill- encaminhar os dois relatórios (Relatório Final de estágio não obrigatório e o
Relatório deAtividades) protocolando-os na PROGRAD para que sejam
aprovados pela Coordenação de Estágio e homologados pela Coordenação do
Colegiada do Curso.

Para efeitos de Atividade Académica Complementar os documentos deverão ser
entregues à PROGRAD, no período de até 60 (sessenta) dias, após o término do estágio
Curricular não Obrigatório.

Caso o estudante entregue o Relatório de atividades e/ou o Relatório Final de Estágio
fora do prazo definido, não será concedida às horas de Atividade Académica Complementar
vinculada a atividade.

A avaliação de desempenho do estudante deve ser feita em conjunto, pelo supervisor e
o coordenador de estágio levando em conta as atividades efetivamente realizadas e as
contribuições em termos de aprendizagem, com a atribuição de nota, de O (zero) a 10 (dez),
informada no Relatório Final de Estágio pela Coordenação de Estágio.

Para cômputo de carga horária de Atividade Académica Complementar (ACC) o
estudante deverá obter, no Estágio Curricular não Obrigatório, uma nota igual ou superior a
6,0 (seis).

O número de horas referente ao estágio Curricular não Obrigatório que poderá ser
aproveitado como ACC será definido pelo Colegiada do Curso de Ciências Económicas.

Após a aprovação do Relatório Final de Estágio e do Relatório de Atividades pelo
Supervisor na UEL, pela Coordenação de Estágio e homologado pela Coordenação do
Colegiada do Curso , a PROGRAD tomará as devidas providências para a emissão do
certificado de Estágio Curricular não Obrigatório e/ou o cômputo de carga horária como
Atividade Académica Complementar.

Os casos omissos do presente documento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso, e
quando for o caso, remetidos às demais instâncias superiores da Universidade.

Prof. Dr. Leandro Garcia Meyer

Coordenador do Estágio não obrigatório em Ciências Económicas

9.3.4 Trabalho de Conclusão

o de Curso (TCC) - Ciências Económicas

O regulamento de TCC será objeto de deliberação específica. Apresenta-se,
resumidamente, os principais pontos do regulamento do TCC do Curso de Ciências
Económicas. Entretanto, a deliberação final do TCC será posteriormente publicada Rela
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I

Câmara de Graduação da UEL.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Ciências Económicas é um
trabalho de natureza monográfica, técnica, filosófica e/ou científica; elaborado individualmente
pelo académico regularmente matriculado no Curso de Graduação em Ciências Económicas.
Conforme a Resolução 086/2010 da DEL, o TCC é atividade essencial e obrigatória para a
conclusão do curso, a ser desenvolvida em duas disciplinas oferecidas no 5° ano do curso
(Monografia l e Monografia II).

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em pesquisa individual orientada e
relatada sobre a forma de monografia, escrita de acordo com o tema escolhido pelo discente e
aprovado por seu respectivo professor orientador. São objetivos do TCC:

l Desenvolver no estudante a prática de investigação científica
II Desenvolver no estudante a capacidade de investigação e aplicação dos

conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso;
Ill Fomentar e estimular a produção científica;

IV Estimular e desenvolver nos estudantes a interpretação crítica da Ciência
Económica, colaborando para a formação de um profissional plurai e com
habilidade cientifico-investigativa.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é desenvolvido sob a orientação de um
docente lotado no departamento de economia ou nos demais departamentos dos cursos de
graduação da Universidade Estadual de Londrina que oferecem disciplina no curso de
Economia, ou, ainda, de outros departamentos da UEL, desde que aprovado pela
coordenação do trabalho de conclusão de curso. As atividades de orientação serão
desenvolvidas durante o cumprimento das disciplinas Monografia l e II, respectivamente.

O discente matriculado nas aludidas disciplinas, Monografia l e Monografia II, no prazo
previsto em edital que estabelece o plano de atividades dessas, deverá proceder indicação de
orientador. O período de indicação para Monografia l será a primeira quinzena do primeiro
bimestre (5°ano); para ajuste de orientação Monografia II, caso necessário, será destinada a
primeira semana do terceiro bimestre (5° ano).

O edital contendo os prazos e cronogramas das atividades das disciplinas
supramencionadas serão divu!gadas/disponib'lizadas pelo departamento de economia, de
responsabilidade da coordenação do trabalho de conclusão decurso.

O coordenador do TCC deve ser eleito, em reunião do departamento de economia.
Este será nomeado por Portaria do Magnífico Reitor, com mandato de 2 (dois) anos, perrçiitida
recondução, desde que aprovada em reunião.

rrçiiti
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O estudante em fase de realização do TCC, entre outros relativos à suas atribuições
discentes, tem os seguintes deveres específicos:

l Atender e cumprir o plano e cronograma de atividades estabelecido pelo
orientador;

II Manter contato periódico com o professor orientador para a discussão e
aprimoramento de sua pesquisa;

Ill Cumprir todos os prazos fixados nos respectivos editais, disponibilizados pela
coordenação de TCC, para indicação de orientador, entrega de versão preliminar
(Monografia l), entrega de versões para banca examinadora, data de defesa e
entrega de versão final com eventuais correções sugeridas pela banca (Monografia

;

I

IV Elaborar a versão final do TCC conforme instruções dos orientadores;

V Entregar aos membros da banca examinadora as vias de seu trabalho, no prazo
mínimo de 15 (quinze) dias que antecedem à data designada para a defesa pública,
com devido conhecimento do respectivo orientador

VI Comparecer em dia, hora e local determinado para apresentar e defender a versão
final de seu TCC, perante banca examinadora;

Vil Participar junto ao orientador do plano e cronograma do trabalho a ser
desenvolvido.

A monografia, expressão formal escrita atinente ao trabalho de conclusão de curso,
deve ser elaborada considerando-se, na sua estrutura, os critérios técnicos estabelecidos nas
normas da ABNT e padrões/normas da UEL.

As avaliações serão semestrais (uma nota por semestre), considerando-se aprovado o
estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis, vírgula zero).

A avaliação da disciplina Monografia l será realizada pelo orientador considerando o
desempenho do orientado nas atividades realizadas ao longo do semestre, tais como
desenvolvimento da pesquisa, aprofundamento da pesquisa bibliográfica e comparecimento às
orientações e evolução do trabalho, assim como a versão preliminar entregue ao orientador no
fim do semestre. •

A avaliação da disciplina Monografia II será realizada pelo orientador e banca
examinadora considerando a média aritmética simples das notas estabelecidas pela banca
examinadora; a média aritmética das notas atribuídas pela banca será a avaliação fppal da
disciplina.

j
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No caso de Exame Final, o estudante terá o prazo de até 15 (quinze) dias, após a data
da primeira defesa, para retificação do projeto monográfico; o qual deverá ser submetido a
uma nova avaliação por banca examinadora.

A banca examinadora do TCC deverá ser composta por três professores, sendo o
professor orientador e presidente da banca, mais dois membros. A composição das bancas
(disciplina Monografia II) deverá ser formalizada à coordenação até o último dia letivo do
terceiro bimestre (5° ano).

As defesas deverão ocorrer no quarto bimestre (5° ano) no escopo da disciplina
Monografia II; a iniciar 30 (trinta) dias antes do fim do quarto bimestre e com término, no
máximo, 15 (quinze) dias antes do fim desse.

As sessões de defesa das monografias serão públicas. Cada integrante da banca
atribuirá notas de O (zero) a 10 (dez) para os quesitos i) apresentação oral; ii) arguição, e; iii)
trabalho escrito, respectivamente. A nota final será o resultado da média aritmética simples
destas três notas e deverá ser registrada em Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso.

Prof. Dr. Carlos Eduardo Caldarelli

Coordenador do Trabalho de Conclusão de Curso

10. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO

i
10. Sisíema de Avaliação e Promoção do Curso de Ciências Económicas

Notificam-se os procedimentos e as formas de avaliação no PPC, do Curso de Ciências
Económicas:

10.1 Sistema de Avaliação

A avaiiação do aproveitamento escolar será feita por atividade académica, com o
emprego de diferentes técnicas e instrumentos aprovados pe!o Colegiada de Curso antes do
início do ano ietivo.

No plano de ensino, o docente deverá discriminar que avaliações serão realizadas
durante o período do componente curricular, como será atribuída a pontuação às diversas
avaliações e como será calculada a média final do desempenho do estudante na disciplina
(para a-aprovação ou reprovação).

As verificações de aprendizagem na forma não-escrita devem, obrigatoriamente, utilizar
registros adequados que possibilitem a instauração de processo de revisão.

A avaliação do estudante, realizada pelo professor, será expressa através denotas

I
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variáveis de O (zero) a 10 (dez).

Ao final de cada período letivo será atribuída ao estudante, em cada atividade
académica, uma nota final resultante da média de no mínimo 2 (duas) avaliações realizadas
durante o semestre letivo, independentemente da carga horária da mesma.

Considerar-se-á aprovado na atividade académica o estudante que obtiver média final
igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da
carga horária prevista.

A reprovação do estudante em atividade académica, após a publicação da média
parcial, ocorre:

1. por falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e cinco por
cento) de frequência;

2. por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média parcial inferior a 3,0 (três);

3. por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente, nas 2 (duas) condições anteriores.

O estudante terá direito a exame fina! quando obtiver média parcial na atividade
académica igual ou superior a 3,0 (três) e inferior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75%

! (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista.

O exame final será realizado conforme o calendário das atividades de ensino dos cursos
de graduação.

Será aprovado, após a realização do exame final, o estudante com média igual ou
superior a 6,0 (seis), extraída aritmeticamente entre a média parcial e a nota do exame
respectivo.

Em caso de não-comparecimento ao exame final, a nota respectiva a ser atribuída ao
estudante é O (zero).

Está vedada a participação no exame final ao estudante que, após a publicação da
média parcial de uma atividade académica, obtiver média parcial inferior a 3,0 (três) ou não
obtiver a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista.

A reprovação do estudante por nota em atividade académica, após a realização do
exame final, ocorre se o mesmo não atingir média final igual ou superior a 6,0 (seis), extraída
aritmeticâmente da média parcial e da nota do exame respectivo.

As atividades académicas de natureza obrigatórias, próprias da Monografia l e II,
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atendem aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso e têm, como sistema de avaliação e
controle de frequência, o definido em regulamento próprio, aprovado pela Câmara de
Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

A média final referente à atividade definida no caput deste documento não é inferior a
6,0 (seis).

10.2 Sistema de Promoção

A frequência em quaisquer atividades académicas constitui aspecto obrigatório para a
aprovação do estudante.

E obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de
frequência.

E vedado o abono de faltas.

A reprovação do estudante por nota em disciplina, após a realização do exame final,
ocorre se ele não atinge, entre a média do período letivo e a nota do exame final, a média
aritmética final 6,0 (seis).

11. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA MATRIZ

a) Transposição imediata dos estudantes vinculados ao PPC
anterior

X l sim não

b) Data maxima de oferta regular do currículo vigente: 2021

I

Atividades Académicas
do Currículo Vigente

(2020)

Código

Atividades Académicas do Currículo Proposto

(2022)
Carga

Horária
Nome da atividade acaciêmica Carga Horária

1a. Série
6EC0051

1°. Ano
120 Princípios de Economia l 60

6CON004 60 História do Pensamento Econômieo l 60
6EC0052 60 Análise Contábil 60
6HSS006 30 História Económica Geral 30
6HIS007 30. Sociologia 30
6SOC097 30 Matemática para Economia l 120
6MAT048 120 Princípios de Economia li 60
6EC0054 120 História do Pensamento EGonômico II 60
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6EC0053 30 Análise de Investimento 60

AEX Indicada 60
Total 600 600

2a. Série 2^ Ano
6EC0055 60 Finanças Corporativas e Estratégia Empresarial 60
6EC0056 60 Estatística Económica l 60
6EMA020 120 Teoria Microeconômica l 60
6EC0058 120 Contabilidade Social 60
6EC0059 60 Matemática para Economia 60
6PUB005 60 Formação Económica e Social do Brasil 60
6EC0057 60 Estatística Económica It 60
Optativa l 60 Teoria Microeconômica l 60

Introdução à Álgebra Linear 60
AEX Indicada 60

Total 600 600

3a. Série 3°. Ano
6EC0060 120 Teoria Macroeconômica i 60
6EC0061 120 Economia Rural 60
6EC0062 60 Teoria Microeconômica III 60 ~1

6ECOC63 60 Economia do Trabalho 60
6EC0064 60
6EC0065 60

instituições de Direito Civil e Empresarial
Teoria Macrúeconômica l

30

60
6EC0066 60 Economia Marxista 60
Optativa 60 Economia Brasileira 60

Direito Tributário 30
Econometria l 60
AEX Indicada 30
AEX Livre 30

Total 600 600

4a. Série 4°. Ano
6EC0067 60 Econometria II 60
6EC0068 60 Economia Brasileira Contemporânea 60
6EC0069 60 Planejamento Elaboração e Análise de Projetos 60
6EC0070 60 Economia Internacional 60
6EC0071 60 Teoria Macroeconômica III 60
6EC0072

6TCC.404

Qptafva III

60 Economia Monetária
120
60

Técnicas de Pesquisa em Econotnia
Teoria dos Jogos

Optativa IV 60 Economia do Setor Público

60

60

60

60
AEX Livre 60

Total 600 600
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ï
Campus Universitírio: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10 011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ue].br

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL



UNÍVERSÍdAdE
EsTftduAl JE LoNdmNA

PARANÁ
80

GOVERNO DO ESTADO

5a. Série 5°;Ano
Optativa V 60 Econometria Avançada 60
Optativa VI 60 Meio Ambiente e Sustentabilidade 60
6TCC405 264 Desenvolvimento Económico 60

Precificação de Ativos Financeiros 60
Monografia 60
Monografia II 180
AEX Livre 60

Total 384 560

i
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13. EXPLICITAÇÀO DAS AÇÕES E/OU PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÁO E
ACOMPANHAMENTO DO PPC

13.1 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPC
A avaliação da qualidade do Curso de Ciências Económicas / UEL dar-se-á,

prioritariamente, por intermédio de processo avaliativo interno, denominado autoavaliação,
sendo coordenado pelo Colegiada do Curso de Ciências Económicas e Núcleo Docente
Estruturante (NDE), conforme segue.

A autoavaliação consistirá num processo contínuo através do qual o Curso construirá
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados de suas
atividades para melhorar a qualidade do ensino. Para tanto, o curso buscará sistematizar
informações, analisando coletivamente os resultados de suas atividades, procurando novas
formas de organização administrativa e pedagógicas, identificando pontos fracos, pontos fortes
e potencialidades, estabelecendo estratégias para solução de problemas.

Através da autoavaliação será possível medir o nível de consecução das metas e objetivos
traçados. A autoavaliação será resultado das discussões entre corpo docente, discentes -
inclusive egresses, Colegiada de Curso e NDE, tendo como foco as poiíticas de ensino,
pesquisa, e extensão relacionadas ao curso, bem como outras ações necessárias para a
construção de um curso cada vez melhor e mais completo.

Os procedimentos de avaliação e acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso de
Ciências Económicas da UEL dividem-se em três planos de avaliação académica:

1) avaliação e acompanhamento periódico de desempenho académico dos estudantes
nas atividades discentes desenvolvidas ao longo do curso;

2) avaliação e acompanhamento periódico do egresso;

3) avaliação e acompanhamento do curso e do corpo docente por parte dos estudantes -
com o suporte do próprio corpo docente e do Centro Académico (CA).

Essa autoavaliação e acompanhamento do PPC será realizada, através de:
a. Questionário aplicado aos estudantes: com questões específicas ao curso de

economia, visa obter um diagnóstico a respeito das questões pedagógicas e administrativas do
curso, com ênfase na avaliação dos componentes curricu.iares e dos docentes;

b. Questionário aplicado aos egressos: com questões específicas ao curso de Economia,
visa obter um diagnóstico a respeito das questões pedagógicas e administrativas ao jongo dos

^
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5 (cinco) anos do curso;

c. Questionário aplicado aos docentes: que buscará identificar a visão que o corpo
docente possui dos conteúdos, da grade curricular, do contexto de sua disciplina; quanto ao
curso, da estrutura disponibilizada, das turmas, entre outros.

O Colegiada do Curso de Ciências Económicas da UEL eo NDE serão responsáveis pelo
acompanhamento do desempenho dos estudantes nas disciplinas do curso e nas demais
atividades académicas. O acompanhamento do Colegiada e NDE permitirá verificar a evolução
do perfil do formando, assim como a evolução da relação estabelecida entre as coordenações,
chefias, professores e estudantes do Curso. Espera-se ampliar parcerias entre discentes,
docentes e equipes da Instituição, mediante o estreitamento dos vínculos que o curso
estabelece com a sociedade como um todo para a solução de problemas.

A avaliação deverá ser do Curso, do docente, do discente e do egresso, levando-se em
consideração a produção docente e discente que é colocada à disposição da sociedade, em
prol de seu desenvolvimento socioeconômico e do avanço da ciência e da tecnologia. Tal
acompanhamento será realizado por meio de indicadores da produção de trabalhos científicos,
por meio de publicações académicas, além de outros meios de divulgação da produção
científica, incluídas as diferentes atividades de pesquisa e extensão académica.

A avaliação do desempenho individual do estudante nas disciplinas do Curso deverá ser
implementada pela Coordenação do Colegiado de Curso e pelo NDE; sua finalidade é avaliar a
evolução dos estudantes do Curso e sua preparação para a atuação profissional.

Na avaliação do estudante, serão fundamentais o suporte e a assessoria do Núcleo
Docente Estruturante do Curso para o planejamento e execução das avaliações, do
acompanhamento e da análise dos resultados. Objetiva-se, com tais avaliações, obter
indicadores que possibilitem uma avaliação anual do Curso, de modo que .as informações
provenientes da avaliação possam ser sistematizadas, no formato de um relatório anual, ou um
boletim, que poderá ser divulgado pêra a comunidade.

Dessa forma, o acompanhamento e a avaliação do curso, do corpo docente, discente e
egresso serão realizados por meio de pesquisa anuai. As pesquisas serão realizadas mediante
questionários elaborados especialmente para esse fim, sempre visando obter resuitados para a
avaliação das disciplinas e demais atividades desenvolvidas no Curso.

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento dos questionários poderá ser
desenvolvida no âmbito do JMúcleo Docente Estruturante do Curso e sujeita à deliberação do
Colegiada do Curso de Ciências Económicas. E, sempre que se julgar pertinente, o
acompanhamento a ser feito será realizado em conjunto com os professores do curso, tendo-se
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como base modelos de questionários utilizados atualmente em outros cursos da UEL, além do
apoio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN/UEL). A PROPLAN também poderá auxiliar,
divulgando dados da avaliação do egresso, análises sobre índices de evasão, reprovação e
retenção, entre outros.

?
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ANEXO 1 - EMENTÁRIO DAS ATIVIDADES ACADÉMICAS

ANEXO l - EMENTAS

A - Ementário das AtMdades Académicas do Curso de Ciências Económicas

Corn a finalidade de contribuir para o melhoramento do perfi! do estudante do Curso,
todas as disciplinas do Curso de Graduação em Ciências Económicas são obrigatórias. O
Curso não terá disciplinas optativas. As ementas das atividades académicas (disciplinas) do
Curso de Ciências Económicas, são apresentadas na sequência;

1° ano

2EC0003 - Princípios de Economia l
Ementa: O estudo da economia. Oferta, demanda e elasticidades. Comportamento do
consumidor. Produção e custos. Estruturas de mercado.

2EC0004 - História do Pensamento Económico I
Ementa: Fase pré-científica da economia. Aspectos Metodológicos. Economia política clássica.
Socialistas utópicos (economia solidária). Utiiitaristas. Marghalistas: escola inglesa, escola
suíça, escola austríaca. Escola histórica alemã.

2CON004 - Análise Contábil
Ementa; Contabilidade: conceito, utilidade, usuários. Esquematização do processo de
estruturação contábil. Função do plano de contas. Demonstrações contábeis: estrutura e
interpretação. Principais práticas contábeis. Fluxo de caixa. Analise e interpretação cie índices.
Relatório de análise. • . . -.'
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2HIS017 - História Económica Geral

Ementa: Introdução ao campo da história económica. Transição do feudalismo para o
capitalismo. O desenvolvimento capitalista nos países avançados e atrasados. Conflitos e
crises noSéculo XX. Nova ordem económica no pós-guerra: emergência e crise do Welfare
State, liberalismo e reestrutüração nos países avançados.

2MAT116 - Matemática para Economia l
Ementa: Os números reais e suas propriedades. Fatoração de expressões algébricas.
Inequações lineares. Coordenadas no plano. Distância entre pontos do plano. Equações da
reta. Funçõesreais e gráficos. Operações com funções. Funções injetoras, sobrejetoras e
bijetoras. Função polinomial. Função exponencial e logarítmica. Noções de Limite e
continuidade. Derivada de Funções de uma variável real. Regras de derivação: derivada da
soma, do produto, do quociente, regra da cadeia. Derivadas sucessivas. Máximos e mínimos de
função de uma variável. Concavidade e convexidade do gráfico de uma função de uma variável.
Ponto de inflexão. Regra de L'Hospital. Aplicações da derivada à economia. Integrais de
funções de uma variável. Regras de integração. Técnicas de integração. Teorema fundamental
do cálculo. Integral definida. Áreas planas. Integrais impróprias. Aplicações da integral à
economia.

2SOC004 - Sociologia
Ementa: Capitalismo, poder e legitimidade. Classes sociais, cultura, estado e sociedade em
Durkheim, Marx e Weber. Sociologia do (sub) desenvolvimento. Sociologia Contemporânea e
interfaces entre a Sociologia e Ciências Económicas: cidadania, justiça social, pobreza, redes e
instituições.

2EC0005 - Princípios de Economia II
Ementa: Agregados macroeconômicos e a determinação da renda. Política fiscal. Moeda e
política monetária. Relações económicas internacionais

2EC0006 - História do Pensamento Económico li
Ementa: Escola Keynesiana. Kalecki. Sraffa. Evolução da
Instjtucionalistas. Teoria comportamental.

macroeconomia. Evoiucionários.
i

2EC0007 - Análise de Investimento
Ementa: Fundamentos da matemática financeira. Capitalização simples. Diagrama de fluxo de
caixa. Juros compostos. Descontos e operações de curto prazo. Desconto bancário simples ou
racional. Desconto bancário comercial. Desconto envolvendo uma carteira de títulos. A
influência da taxa de inflação para cálculos de juros simples e compostos. Coeficientes de
financiamento para tiuxo de caixa modelo-padrão. Coeficiente para período com carência. Fator
de valor presente. Fator de va!or futuro. Equivalência financeira. Sistemas de amortização de
empréstimos e financiamentos.

I 2°ano

2EC0008 - Finanças Corporativas e Estratégia Empresarial
Ementa: A Empresa no contexto económico. Introdução às finanças corporativas. Planejamento
Orçamentário. Gestão de custos e despesas. CiassificaçãQ e controle de custos. Formação do
preço de venda com base em custos. Análise custo - volume lucro. Ponto de equilíbrio
simples. Equilíbrio geral ou complexo. Alavancagem operacional. Demonstrações financeiras e
desempenho operacional. Anáhse das demonstrações financeiras. Alavancagem financeira.
Custo de capital e criação de valor. Decisões de financiamento e dividendos. Capital ^de giro e
equilíbrio financeiro. Avaliação de empresas. /,i
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2STA007 - Estatística Económica l

Ementa: Introdução à estatística. Tipos de amostragem. Estatística descritiva: representação
tabular e gráfica, medidas de posição e dispersão. Probabilidade: definições e teoremas.
Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição binomial, Poisson, geométrica,
hipergeométrica, uniforme, normal e exponencial. Noções de simulação. Processo de Poisson.
Uso de software estatístico. — ' '.

2EC0009 - Teoria Microeconômica l

Ementa: Teoria do consumidor. Risco e incerteza.

2EC0010 - Contabilidade Social

Ementa: Medidas da atividade económica. Sistema de contas nacionais, balanço de
pagamentos. Contas nacionais no Brasil. Matriz de insumo-produto. Números-índices. Outras
medidas e indicadores económicos e sociais.

2MAT117 - Matemática para Economia II
Ementa: Funções de várias variáveis reais, derivadas parciais, regra da cadeia. Máximos e
mínimos de funções com duas ou mais variáveis. Integrais múltiplas. Equações diferenciais:
Noções de equações diferenciais. Equações diferenciais e em diferenças. Equações lineares de
1a ordem e equações lineares de 2a ordem com coeficientes constantes.

2MAT118 - Introdução à Álgebra Linear
Ementa: Matrizes. Operações com matrizes. Matriz transposta. Resolução de sistemas lineares.
Determinantes. Matriz adjunta e matriz inversa. Espaços vetoriais. Subespaços veíoriais. Base
e dimensão de um espaço vetorial. Transformações lineares. Núcleo e imagem de uma
transformação linear. Matriz de uma transformação hnear. Autovalores e autovetores.
Polinómios característicos. Diagonalização de operadores.

2HÍS018 - Formação Económica e Social ao Brasil
Ementa: Economia agroexportadora: da economia açucareira à cafeeira. Abolição e República.
Estado e modernização no Brasil: origens do Brasil moderno. Revolução de 30 e a redefinição
da questão nacional. Desenvoivimento e sociabilidade na segunda metade do século XX.
Regulamentos sobre a Educação das Relações Etnico-Raciais e Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.

2STA008 - Estatística Económica II
Ementa: Distribuições amostrais. Estatística indutiva: métodos de estimação pontual, intervalos
de confiança e testes de hipóteses. Análise de variância com um e dois faiares, análise de
correlação e regressão linear simples. Uso çfe software estatístico.

2EC0011 -Teoria Microeconômica II
Ementa: Teoria da produção. Teoria dos custos. Mercados em concorrência perfeita.
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3° ano

2EC0012 - Teoria Macroeconômica l

Ementa: Taxa de desemprego e inflação: Curva de Phillips. Oferta e Demanda agregada.
Macroeconomia de curto prazo. Modelo IS x LM. Macroeconomia aberta. Modelo IS x LM x BP.

2EC0013 - Economia Rural

História da agricultura. Modelos de desenvolvimento agrário. Progresso técnico e modernização
agrícola. Política agrícola. Processos de comercialização. Posse da terra no Brasil. Questões
sociais no campo. Políticas agroambientais e agricultura sustentável.

2EC0014 - Teoria Microeconômica III

Ementa: Estruturas de mercado. Concorrência monopolística. Monopólio. Oligopólio e
comportamento estratégico. Concentração industrial e barreiras à entrada.

2EC0016 - Teoria Macroeconômica II

Ementa: Modelos de crescimento e distribuição de renda. Progresso técnico e capital humano.
Poupança e capital físico.

2EC0015 - Economia Marxista

Ementa: Método materialista-histórico e os modos de produção pré-capitalistas. Crítica da
economia política. Mercadoria, valor e dinheiro. Processo de produção, de valorização e mais-
valia. Cooperação, divisão do trabalho e maquinaria. A iei geral da acumuiação de capita!.
Esquema de reprodução simples e ampliada do capita!. A transformação do valor em preço de
produção. A !ei da tendência decrescente da taxa de lucro. Crises cíclicas, imperialismo.
Teorias e experiências socialistas.

2EC0017 - Economia do Trabalho

Concertos e fontes de dados para. o mercado de trabaiho. Demanda e oferta de trabalho.
Teorias de determinação salarial: Teoria dos diferencias compensatórios, Teoria do capital
humane, segmentação e discriminação. Desemprego. Instituições e políticas para o mercado de
trabalho. Novas formas de organização do trabalho. Questões sociais do trabalho.

2EC0018 -Economia Brasileira
Ementa: A experiência da colonização e o século XIX. Economia cafeeira e origens da
industrialização. Crise internacional e o primeiro período Vargas. O pós-guerra e o
desenvolvimentismo. Política, desempenho económico e choques externos no governo militar.

2PRI001 - Instituições de Direito Civil e Empresarial
Ementa: Instituições de Direito Civil e Empresarial
! consumidor. Direito Societário.

- Direito das obrigações. Direito do

2PUB007 - Direito Tributário

Ementa: Noções Introdutórias de Direito. Direitos humanos. Estrutura da Federação Brasileira.
Conceito de Direito Tribuíario. Relação Juridico--Tributaria. Princípios de Direito Tributário.
t Imunidades Tributárias. Espécies de Tributos: Municipais, Estaduais e Federais.
LZZZZZZZZ^:'"'"1
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2EC0019 - Econometria l
Ementa: Regressão Múltipla: estimativa e inferência; problemas de análise de regressão:
multicolinearidade, heterocedasticidade, autocorrelação, erros de especificação e medição.

4^ ano
2EC0020 - Econometria II
Modelos de equações simultâneas. Modelos de re.gressão de escolha binária. Técnicas
adicionais na análise de regressão.

2EC0021 - Economia Brasileira Contemporânea
Ementa: Os anos 80: esgotamento do padrão de financiamento da economia (déficit, inflação e
estagnação). Os anos 90: abertura, estabilidade, globalização e crises internacionais. Os anos
2000: crescimento, desaceleração e crise. A experiência recente.

2EC0023 - Economia Internacional

Teorias clássicas e neoclássicas de comércio. A crítica aos modelos neoclássicos.
Concorrência imperfeita, economias de escala, comércio intraindustrial e deseconomias
externas. Políticas e instrumentos de comércio internacional. Protecionismo. Taxas de câmbio e
taxas de juros. Teorias de ajustamento do balanço de pagamentos. Áreas monetárias ótimas.
2EC0024 - Teoria Macroeconômica III

Ementa: Consumo intertemporal e poupança. Renda permanente e ciclo de vida. investimento:
modelo acelerador e q de Tobin. Interação entre política monetária e fiscal. Inflação. Tributação
ótima. Ciclos reais de negócios.

2EC0025 - Economia do Setor Público

Ementa: Bem-estar. Equilíbrio gera! e externalidades. Carga e incidência tributária. Bens
púbiicos e bens mistos. •
2EC0026 •• Economia Monetária

Ementa: Conceito de moeda. Teorias de oferta e demanda de moeda. Sistema monetário e
Banco Central. Teorias de política monetária. Mecanismos de transmissão da política
monetária. Formação da taxa de juros. Poiítica monetária em economias abertas.

2EC0022 - Planejamento Elaboração e Análise de Projetos
Ementa: Conceitos e tipos de projetos; Estudo de Localização da atividade; Estudos de
localização de Fatores (Matéria-prima, insumos). Orçamento de produção. Orçamento de
custos/despesas, Orçamento de capital fixo. Demonstrativo DRE consolidado. Cálculo do VPL,
VPLA, IBC, ROÍA, RÓI, Tir,Pay-back descontado. Ponto de Fisher; Análise de sensibilidade;
Apresentação da estrutura de piano de negócios. Risco, retorno e custo de oportunidade.
2EC0027 - Técnicas de Pesquisa em Economia
Ementa: O processo de investigação científica. Definição do tema e elementos do projeto de
pesquisa. Delineamentos e tipos de pesquisa. Planejamento de pesquisa. Goleia de
informações. Uso das informações bibliográficas e estatísticas. Elaboração do relatório de
pesqutsa. Elaboração do Projeto de Monografia. Padronizações e normas da ABNT em projetose trabaihos científicos.

L
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2EC0028 - Teoria dos Jogos
Ementa: Modelagem de jogos. Equilíbrio de Nash. Jogos simultâneos e de informação
completa. Jogos sequenciais. Jogos repetidos. Assimetria de informação. Jogos de informação
incompleta. Sinalização.

5° ano

2EC0029 - Econometria Avançada
Ementa: Modelos de séries temporais, tópicos avançados em Econometria;

2EC0030 - Meio Ambiente e Sustentabilidade
Ementa: Pensamento e Política Económica Ambiental: neoclássica e ecológica. A economia da
sobrevivência. Educação Ambiental. Legislações e políticas de controle ambiental.

i Instrumentos de intervenção. Gestão ambiental. Análise benefício/custo e meio ambiente.
Métodos e técnicas de valoração ambiental. Instrumentos económicos de política ambiental.
Comércio internacional e meio ambiente.

2EC0031 - Desenvolvimento económico

Ementa: Conceitos, medidas e indicadores de desenvolvimento social e económico. Pobreza.
Desigualdade de renda e assimetrias regionais. Teorias de desenvolvimento económico.
Desenvolvimento, Inovação e Instituições.

2EC0032 - Precificação de Ativos Financeiros
Ementa: Escolha sob incerteza: Valor esperado x utilidade esperada. Axiomas da utilidade
esperada. Preferências ao risco: A concavidade da função de utilidade esperada. Prémio de
risco: Pratt e Arrow. Aversão absoluta ao risco. Aversão relativa ao Risco. Modelo CAPM.
Modelos de Multi-fatores. Modelo de coRí;umo e poupança. Modelo CCAPM. Mercados
cierivativos: Mercado futuro .e a termo; margens e ajuste diário; estratégias com futuros;
precificação de contratos futuros; swaps; opções; estratégias com opções; precificação de
opções. Gestão de riscos. •i

I

]

! 2TCC401 - Monografia i
Monografia sobre tema específico da ciência Gconômica.

2TCC402-Monografia II
Monografia sobre tema específico da ciência económica.

S - Normas que Impõem Conteúdos Obrigatórios

No intuito de atender às disposições legais vigentes, foram levadas em consideração,
nó Curso .de Ciências Econômjcas, as nQrmas que impõem conteúdos' obrigatórios nas
seguintes discipiinas: 1) Educação Ambienta!, 2) Direitos Humanos, 3) Libras e 4) Educação
das Relações Etnico-Baciais, bem como nó ensmo de História e Cultura Afro-BrasileÍra e
Africana:
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/ -Na Educação Ambiental

As emitidas: na Resolução CNE/CPn0 2, de 15 de jun.ho de 2012, que estabelece as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental; na Deliberação n° 04/13, de 12
de novembro de 2.013, que apresenta as Normas Estaduais para a Educação Ambiental no
Sistema Estadual de Ensino do Paraná, com fundamento ha Lei Federal n° 9.795/1999, Lei

Estadual n° 17.505/2013 e Resolução CNE/CP n0 02/2012; na Lei n° 17505, de 11 de Janeiro
de 2013, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação
Ambiental e adota outras providências.

Os temas reiacionados à regulamentação da Educação Ambientai foram incorporados
à discipiina obrigatória do Curso de Ciências Económicas / UEL: Meio Ambiente e
Sustentabilidade.

// - Na disciplina Direitos Humanos

As emitidas pela Resoiução CNE/CP n0 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

A disciplina obrigatória do Curso, a do Direito Tributário, abordará conteúdos
pertinentes à citada iegislação para a Educação em Direitos Humanos.

I

i

I

I

Ill ~ Na ciisciplína Libras

As emitidas: peio Parecer CEE/CES n0 23/11, aprovado em 07 de abril de 2011, que
rege a inciusão da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como disciplina nos projeíos
pedagógicos dos cursos de licenciatura, bacharelado, tecnologia e sequenciais de formação
específica, em cumprimento ao artigo 3.°, do Decreto Federal n.° 5626, de 22 de dezembro de
2005, que regulamenta a Lei Federal n.° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais - Libras; pelo Decreto n0 5.626, de 22 de dezembro de 2005,que
regulamenta a Lei no 10.436, dê 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000; pe!a Resolução
CEPE n° 56/2015. de 03 de setembro de 2015, que institui a oferta de Libras - Língua
Brasileira de Sinais como disciplina especial para os estudantes dos cursos de graduação, na
habilitação bacharelado, da Universidade Estadual de Londrina;

A disciplina Língua Brasileira de Sinais - Libras é ofertada peio Departamento de
Educação, do Centra de Educação, Comunicação é Artes (CECA), que oferece, aos
estudantes do Curso de Ciências Económicas / UEL,' a disciplina Libras, em atendimento às
rësoiuções acima referenciadas. Esta disciplina, com carga horária de 60 horas, passa á
constar no rol de discipiinas especiais do Curso de Ciências Económicas / UEL. __^__y__J
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IV - Na disciplina Relações Etnico-Raciaís, Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana

As .emitidas: pela Resolução CNE/CP no.1 de 17 de lunho, de 2004, que institui as
D.iretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Este documento tem por objetivo .orientar
projetps direcionados à valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, e
nos quais se enfatiza o compromisso com a educação para relações étnico-raciais positivas, a
que os conteúdos propostos devem conduzir; b) e pela Deliberação CEE n° 04/10, aprovaoa
em 03 de dezembro de 2010, que dá nova redação ao artigo 2° da Deliberação CEE/PR n0
04/06, o qual estabelece normas de educação para as relações étnico-raciais e para o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

A disciplina Formação Económica e Social do Brasil, obrigatória no Curso,
abordará os conteúdos correlatas às legislações para a educação para as relações étnico-
raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

2 -Aprovações / Emíentas
-J

As disciplinas que formam a matriz curricular do curso de Ciências Económicas da
UEL são ofertadas pêlos seguintes departamentos:

a) Departamento de Economia (ECO)
b) Departamento de Ciências Contábeis (CON)
•c) Departamento de Ciências Sociais - Socióiogiâ (SOC)
d) Departamenío de História (HIS)
e) Departamento de Matemática (MAT)
f) Departamento de Direito: Privado (PR!)
g) Departamento de Direito: Público (PUB)
h) Departamento de Estatística (STA)
i) Departamento de Educação (EDU), discipiina Língua Brasileira de Sinais, Libras.

a) Departamento de Economia (ECO)

ECO - Princípios de Economia l
Departamento
Responsável
Economia

_L

Concordância do Departamento
Ao Mérito

mSim QNão

A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

<Sim mNão

Modalidade Curricular: KM Obrigatória
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPEN0.-03/09):

I Osim • ^ Não •• '':' " • •' - " '• ''• ." • '- ' : • ;
rCarga'THorà7Ía:(CH): 60 horas" ~ - ~—

i
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Ementa: O estudo da Economia. Oferta, demanda e elasticidades. Comportamento do consumidor. Produção e
custos. Estruturas de mercado.

Forma de desenvolvimento da atividade

QiDisciplina Módulo Estágio l Internato QTCC
Çpntribuição ao perfil do egresso

ïsim ONão

ECO - Princípios de Economia
Departamento
Resp.onsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

Economia
fôim aNão iS\m QJ Não

Modalidade Curricular: B^ Obrigatória L—IOptativa
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09);
Osim S Não
Carga Horária (Ch-1): 60 horas

Ementa: Agregados macroeconômicos e a determinação da renda. Política fiscal. Moeda e política monetária.
Relações económicas internacionais.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo DEstágio @•t Internato BTCC
Contribuição ao perfil do egresso

ÍSim QNão

I

ECO - História do Pensamento Económico l
Departamento
Responsa vê!
Economia

Concordância do Departanisnto

'^
Ao Mérito

SimJ_ QNão.

A Carga h!orária ' j Visto do Chefe de Departamento

m^"QNão
I

Modalidade Curricular: KM Obrigatória _l-í0ptativaQ(
Atividade Académica de forma à distância (Resoiução CEPE  . 03/09):
ÜSim K^ Não
Carga Horária (CH): 60 horas

Ementa; Fase. Pré-científica da economia. Aspectos Metodológicos. Economia Política Clássica. Socialistas -
Utópicos'(economia solidária). Utilitaristas. Marginaiistas- escola inglesa, escoia suíça, escola austríaca. Escola
Histórica Alemã.

I

Forma de desenvolvimento da atividade

^Disciplina Q Módulo 0! @1
Contribuição ao perfil do egresso
^Sim E3Não

Estágio I-Jlnternato @TCC

ECO - História do Pensamento Económico
i Departamento
j Responsável

Economia

Concordância do Departamento

~m
Ao Mérito

Sim ©Não

A Carfla Horária

©Não
Visto do Chefe de Departamento

«Sim

:@,Modalidade Curricular: d Obrigatória 1—lQptativa
fAtividade'Academica deforma à disíâncÏã-(ResqiuçãoCEPE  . 03/09^"
Qsim B Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Escola Keynesiana. Kalecki. Sraffa, Evolução da Macroeconomia. Evolucionários. ln?tituc.iona!istas.
Teoria'comportamental. ; ' ' • ' •' ' - '- ' •
Forma üe desenvoivimento da atividade

i

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10 011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ud.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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ÜNÍVERSÍdAdE
EsTAduAt de LoNdmNA

PARANÁ

Módulo t—lEstáflio l-Jlnternato

GOVERNO DO ESTADO

Disciplina
Contribuição ao perfil do egresso

^"DNão<Sim

tTCC;

ECO - Análise de Investimento
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária

^SirrT^
Visto do Chefe de Departamento

Economia
ISim QNão Não

Modalidade Curricular:X^ Obrigatória QOptativa
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):
Dsim 12: Não
Carga Horária (CH): 60 horas^
Ementa: Fundamentos da Matemática Financeira. Capitaiização simples. Diagrama de Fluxo de Caixa. Juros
Compostos. Descontos e Operações de Curto Prazo. Desconto Bancário Simples ou Racional. Desconto Bancário
Comercial. Desconto envolvendo uma Carteira de Títulos. A influência da Taxa de Inflação para Cálculos de Juros
simples e Compostos. Coeficientes de Financiamento para Fluxo de Caixa Modeio-Padrão. Coeficiente para
período com Carência. Fator de Valor Presente. Fator de Valor Futuro. Equivalência Financeira. Sistemas de
Amortização de Empréstimos e Financiamentos.
Forma de desenvolvimento da atividade
^y Disciplina U MóduloDisciplina mInternato mTCC
Contribuição ao perfil do egresso

Isim ONão

jECG^- Finanças Corporaíivas e E^iraieg'a Empresarial
Departamento[Concordância do Departamento"

L—3es£cír1save!. Ao Mérito
Economia ^Sim" aNào

A^Carga Horária
E3Não

Visto rio Chefe de Departamento

m•Sim l

Modalidade Curricular: K.S Obrigatória
^M\^titë~Aca(lèmíwúë~für'maS^sïa~nva (Resolucao'CE'PE  ~Õ37Õa)7-

Sim Não
Carga P-lorária (CH): 60 horas

Ementa: A Empresa no contexto Económico; Introdução as Finanças Corporativas. Planejamento Orçamentário.
Gestão de Custos e Despesas. Classificação e Controle de Custos. Formação do Preço de Venda com base em
Gustos. Análise Custo - Volume Lucro. Ponto de EEquilíbrio Simples. Equilíbrio Gerai ou Complexo. Alavancagem
Operacional. Demonstrações Financeiras e Desempenho Operacional. Análise das Demonstrações Financeiras.
Alavancagem Financeira. Custo de Capital e Criação de Valor. Decisões de Financiamento e Dividendos. Capital
de Giro e Equilíbrio Financeiro. Avaliação de Empresas.

\

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Móduio O l
Contribuição ao perfil do egresso

lQ\m- LJNão

^Estágio BInternato mTCC

I

Departamento
Responsávei
Economia

ECO - Teoria Microeconômica l
_ConÇordância do Depârtametïtp_

Ao Mérito _[ A Carga Horária
Kasim.'QNão: SE

Visto do Chefe de Departamento

Sim QNão

Modalidade Curricular: U-S Obrigatória l—(^OptativaQ(
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  703/09):'-
í-JSlm Não

ICarga Horária (CH): 60 horas

auTuniversitârio: Rodovia Celso Garcia Cid (l'R445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Fe Código 11.764 - Formato A4 (210ï297)



UNÍVERSÍdAdE
EsT/vduAl dE LoNdmiNA

PARANÁ

;>

GOVERNO DO ESTADO

"i"

>
•%

Ementa: Teoria do consumidor. Risco e incerteza-

Forma de desenvolvimento da atividade
Q Módulo QEstágio QlnternaÏQ. ©TCC ,.Disciplina

Contribuição ao perfil do egresso
Isim QNão

ECO - Teoria Microeconômica
Departamento
Responsávei

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Economia tSim aNão

A Carga hlorária
Visto do Chefe de Departamento

íSim E3Nãio

Modalidade Curricular: tfe^ ObrigatóriaB, iva

Aíividatíe Académica de forma à distância (Resolução CE.PE N0. 03/09):
Dsim ^ Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Teoria da produção. Teoria dos custos. Mercados em concorrência perfeita.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo DEstágio E3lnternato @TCÇ
Contribuição ao perfil do egresso

»Sim QNão

Deoartamento
Responsável

ECO - Teoria SVacroeconômica l
—3

Econoniia

Concordância do Departamento
Ao Mérito

lâim üNão

^ Carga Horária
m.Sim 'í~'ïNão

Visto do Chefe de Departamento

:8 Dc

I

^I

l [jyiodaljdade Curricular: VS. Obrigatória . U:0ptativa
Atividade Académica de forma a distancia (Resolução CEPE  .03/OS):
^ Sim. liC^Não . •.. / •• -

j Carga Horária (CH): 60 horas
l Ementa: Taxa de desemprego e inflação: Curva de Phillips. Oferta e Demanda agregada. Macroeconomia de
CLirto pra^o. Modelo IS x LM. Macroeconomia aberta. Modelo IS x LM x B-P. :
Forma de desenvolvimento da atividade

O Módulo QlDiscip!ina
@1

Contribuição ao perfil do egresso
JSim DNão

estagio I-J Internato Í3TCC

J

ECO - Teoria Macroeconômica II
Departamento
Responsável
Economia

Concordância do Departamento
Ao Mérito

BSim QNão

^'
^Ca'rga Horária _|_

JSim @Não l

Visto do Chefe de Departamento

[
sModalidade Curricular: K^ Obrigatória l—20ptativa©(

Atividade Aïadêmica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
I Qsim Èá:Não
Carga. Horária (CH): 60 horas - - .. . .
Ementa: Mocieios.de crescimento e distribuição de renda. Progresso técnico e capital humano. Poupança :e
capital rísico. - • • . -

Camnus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.ud.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764-Formato A4 (210x297)
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UN'IVERS'ldAdE
FsTAduAl dE LONdRÍNA
ie aesenvolvlmento da atividade

Disciplina i—i Módulo L-t Estágio

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

ElInternato QTCC
Contribuição ao perfil do egresso

kirn . DNão

I
ECO - Contabilidade Social

Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Economia
(Sim aNão

A Carga Horária __ Visto do Chefe de Departamento

ÍSim oNão

Modalidade Curricular: W^, Obrigatória
Atividade Académica de forina à distância (Resolução CEPE  . 03/09):

® Nãor-t
! it-JSilT.
!--cã7ga Horária (CH): 60 horas'
i Ementa: Medidas da atividade económica. Sistema de contas nacionais. Ba'anco de Pagamentos. Contas
.nacionais no Brasil. Matriz de insumo-produto. Números-índices. Outras medidas e indicadores económicos esociais.

Forma de desenvolvimento da atividadé

-£lÍSCÍPJLrla__ L-J Módu!o '—'Estágio l-Jlnternaio_ Í-ÍTCC
Contribuição ao perfil do egresso

^Sim LJNão i

ECO - Ecorsomla Rural

', Visto do Chefe de Departamento : 's]

[

Dr-partamento [__' Concordância do Departamerito
Resporisáyet _. Í..AoMénío^ l ACargáHoráíTa^"] ^ _ te[ziïor^.z]i^aiNio^

ModaiicJiide Currícuiai;: ís.sí. Obrigatória .l—.S Optativa ._.'_. ^ _;-.,-•" 'lAt?vidãtíÍAc^7nrcadïforri^âd1st§rïcia~(RQsoTL^
_L^Sjm___J^ o___

j Carga Horária <CH): 60 heras. • . _^___________________
I-Émenta:^Itâti^a~da'agr;cu1Tüïã/'Moddoiïë',dn^senvQlv;r^Política agrícola. Processos de comeiciaiização. Posse da terra no Brasil. Questões sociais no campo. Poliíicas jagroambientais e agricultura sustentável.

j Forma de desenvolvimento da atividade
_Discipiina d Módulo ClEstágio @lnlernato BTCC •

Contribuição ao perfil do egresso
Isim - C3Não

--1

Departamento\_
RespQnsável
-Economia—p^^-Q

ECO - Teoria MicroeGonon)lc<
_Çoncorelância dó Departaniyn.to'

Ao íviento; ' À CargaHoiar!a—_-l
Ill

Vi.sto do Chefe de Departamento
Não @Nã'o

] Modalidade Curricular: »M Qbrigaíória 1--.-! Optativa

©Sim
Atividade Académica de fermg à distancia (Resolução ÇEPE . 03/09.);

Não
hforária (CHJ; 60'hàras

Ementa: Estruti.jras. de "mercado,'' .Concorrência, .monüpolistica.,. Mcmopól.io. • OligopõHo '•.e-cpmp.ortamentoestratégico. Concsntraçãp industrial e barreiras.à entrada. •;-:•.. ,,/..'; .. .: ;•••
|_J_Formade desenvoivimënto da'ativKiade

C^Un,v^no:Ko^C.oO^C^^,^^^^^;^P.O.-.0-^^^LO NÏR IN Á' - PARANÁ - BRASIL
Toni. Código 11.764-Form>UA4 (210x297;
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r UNÍVERSÍdAdE
EsTAduAl de LoNdmNA

Disciplina O Módulo DEstágio-

PARANA
GOVERNO DO ESTADO

Contribuição ao perfil do egresso
ÏSim .ONão

ECO - Economia Marxista
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Pioraria Visto do Chefe de Departamento

Economia
ISim aNão tôim @Não-

Modalidade Curricular: »&< Obrigatória aOptativa
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
Qsim M Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Método materialista-histórico e os modos de produção pré-capitalistas. Crítica da economia política.
Mercadoria, valor e dinheiro. Processo de produção, de valorização e mais-valia. Cooperação, divisão do trabalho
e maquinaria. A lei geral da acumulação de capital. Esquema de reprodução simples e ampliada do capital. A
transformação do valor em preço de produção. A lei da tendência decrescente da taxa de lucro. Crises cíclicas.

j Imperialismo. Teorias e experiências socialistas.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo D Estágio Olnternato @TCC
Contribuição ao perfil do egresso
I

fëim DNão
J

;t-

I— ECO - Economia do Trabalho
Departamento
Responsávei
Economia •

ĵ KBSjm

Concordância do De;
_]^—'ACargaT:íorária ~~_\__^

ÍSirn . E3Não • • i
Ao Mérito Visto do Chefe de Departamento

@Não

Modaiidade Curricular, fâj Obrigatória l--SOpt3tjya
-1I

I
Atividade Académica de forma à disíância (Resolução CEPE N0. 03/09):r~ï' Wt
Usim .-BÍNão^ • • • • : • . ..
Carga Horária (CH): 60 horas

i

Ementa: Conceitos e fontes de dados para o mercado.de trabalho. Demanda e oferta de trabalho. Teorias
determinação salarial: Teoria dos diferencias compensatórios, Teoria- do capital humano, segmentação
discriminação. Desemprego. Instituições e políticas para o mercado de trabalho. Novas formas de organização
•trabalho. Questões sociais do trabalho.

de
e

do

Forma de desenvolvimento da atividade

J)isci{:)lirtâ_ L-l Módulo 1-ÍEstág'o I-J Internato Í-ITCC
Contribuição ao perfil do egresso

Isim DNão

r

Departamento
Responsável

T
ECO- Economia do Setor Púbiico

Economia

Concordância do Departamento

M
Ao Mérito

Sim aNão

A Carga Horária
B^Tï

Visto do Chefe de Departamento

Não

Modalidade Curricular: Kd Obrigatória L40ptativà :
Atividade Académica deforma àdJstân(^(ResoluçãoCEPË  -03/'09):
D-Sim ' ^ Não
iCargaT-ioraria (CH): 60 horas ,. - —-~. --'"

I

!_^

Ementa^Bem-estar. Equiiíbrio gëpal e e'xtei'naITdades.^arga e incïdêi^üia tributária. Bens pub!icGS~eïëns mistos"

0
7^^,^,^:^,aCe,soO^C.,T..^^I'nNn'RTNA - PARANA - BRASIL

Código 11.764 - FoTmato A4 (210x297]



dyw §y^
t§fAáü4 ^ l^áte^A

RARANÁ
GOVERNO D0; ESTADO

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Módulo GE Estágio D
-,;

Internato B3'TCC

Contribuição ao perfil do egresso
isim ONão

ECO - Economia Brasileira
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária

Visto do Chefe de Departamento

Economia ~mSim ' aNão íSim, -E3Não

Modalidade Curricular: Kà( Obrigatória t-JQptativa@(
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
LJ:Sim S^ Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: A experiência da colonização e o século XIX. Economia cafeeira e origens da industrialização. Crise
internacional e o primeiro período Vargas. O pós-guerra e o desenvolvimentismo. Política, desempenho
económico e choques externos no governo militar.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina LJ MóduloDisciplina nternato mTCC
Contribuição ao perfil do egresso

Isim ONão

S' -K

;•;."

ECO - Econometria l
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Economia M^~mNão

A Carga Horária

^
Visto do Chefe de Departamento

ÍSim BNão

Modalidade Curricular: K.iii Obrigatória l—J Optativa@(
Atividade Académica de forma à.distância (Resolução CEPE  . 03/09):
Usim ^ Não
Carga Horária (CH): 60 horas ^

—1

Ementa: Regressão MüStipia: estimativa e inferência; Problemas de análise de regressão: Multicolinearidade,
Heterocedasticidade, Autocorrelação, Erros de especificação e medição.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Módulo ÜEstágio Olnternato @TCC ' _' _
Contribuição ao perfil do egresso

^Sim LÍNão
l

í

I
i

JVlod^alidade Curricular: W-í Obrigatória _|--|OptatiYaD(

ECO - Econometria
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Economia ?T
íSim mNão

A Carga hiorária
Visto do Chefe de Departamento

iSim aNão

Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/C9):
Dsirn 8 Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Modelos de equações simultâneas;- Modelos de regressão de escolha binária; Técnicas adicionais na
análise de regressão. •
Forma de desenvolvimento da atividade

MóduloDisciplina mEstágio l-ilnternato LJTCCE3i

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http;//www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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UNÍveRsíáAáe
EsTAdüAl de LôNdmNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Contribuição ao perfil do egresso
ÍSim DNão

ECO - Economia Brasileira Contemporânea
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito À Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

Economia fSim DNão ISim aNão

Modalidade Curricular: tt-y Obrigatória. l—IQptativaEÏ(
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
Dsim ' &3 Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Os anos 80: esgotamento do padrão de financiamento da economia (déficit, inflação e estagnação). Os
anos 90: abertura, estabilidade, globalização e crises internacionais. Os anos 2000: crescimento, desaceieração e
crise. A experiência recente.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina DMódulo DEstágio II nte mato E3TCC
Contribuição ao perfil do egresso

iSim aNão

ECO - Economia Internacional
Departamento
Responsável
Economia

Concordância do Departamento
Ao Mérito

iSim QNão

A Carga Horária
~WL~^ —T^

íSim t-lNão

Visto do Chefe de Departamento

Modalidade Curricular: Obrigatória luÍOptativa
Atividade Acaaêmica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):

^:Não^j-|_Sim_
l Carga Horária (CH): 60 horas

Ementa: Teorias ciássjcas e neoclássicas de Cúrné.rcio. A çr,ítica aos modelos neoclássicos. Concorrência
imperfeita, economias de escala, comércio intraindustiial e deseconomias externas. Politicas e instrumeníos de
comercio internacional. Protecionismo. Taxas.de câmbio e taxas de juros. Teorias de ajustamento do balanço de
pagamentos. Áreas monetárias ótimas.

Forma de desenvolvimento da atividads

-}.

Disciplina Q Módulo @Estágio ainternato @TCÇ
Contribuição ao perfil do egresso

isim DiNão

ECO - Teoria Macroeconômica III
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento_
Ao Mérito

Economia ^SirTDNão

A Carga hlorária

*Sim E3:Não

Visto do Chefe de Departamento

!
Modalidade Curricular: fâi Obrigatória l-.IOptativá
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):
Osim @Não • • • • •
Carga.Horâria (CH): 60 horas. , , •. .,^ _ .i..

!

Ementa:,Consu!no intertemporal e poupança. Renda permanente e cicio de vida. Investimento; modelo acelerador
e q de Tobin. Interação entre política monetária e fiscal.. mflação. Tributação ótima. Ciclos reais de negócios.

Forma de desenvoivimenio d'a atividade

Disciplina D Módulo OEStágio ©Internato @TCC I

J]
Campus Universitário:.Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br

LONDRINA - PARANÁ - BRASIL
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LlNÍVERSÍdA(JE
ESTAduftl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Contribuição ao perfil do egresso

ÏSim D Não • ^

ECO - Economia Monetária

Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária

Visto do Chefe de Departamento

Economia
*Sim Di Não *Sim QNã.Q

JVIodalidade Curricular: V* Obrigatória l—lOptativa
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):
a:sim Não
Carga Horária (CH): 60 horas

L

Ementa: Conceito de moeda. Teorias de oferta e demanda de moeda. Sistema monetário e Banco Central.
Teorias de política monetária. Mecanismos de transmissão da política monetária. Formação da taxa de juros.
Política monetária em economias abertas.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo DEstágio ESIlnternato EIJTCC
Contribuição ao perfil do egresso

?Sim DNãQ

i
I

Departamento
Responsável

I
ECO - Planejamento Eiaboração e Análise de Projeto^

Economia

Concordância do Departamento
Ao Mérito

"-^m~©íSim

Mc
i.N.ão

A Carga Horária
-i™^'~—'
O NãoíSim.

I

Visto do Chefe de Departamento

JVIodalidade Cus'ricu!ar: a&â' Obr!gatona__L-JQp{atiya_
AtT'TidadeAcaaimici^ideformaadistancia (Resolução CEPfcN0 03/09):

! D.Sim ^Não
l Carga Horária (CH): 60 horas

-1

l Ënienta: Conceitos e tipos de projetos; Estudo de Localização da âtividade; Estudos de localização de Fatores
l (Matéria-prima.insurnos). Orçamento de Produção. Orçamento de Custos/Despesas. Orçamento de capital fixo.
l Demonstrativo D R E consoiidado. Cáiculo do VPL, VPLÂ, IBC, ROÍA, RÓI, Tir, Pay-üacÂ-descontado. Ponto de
Fisher; Análise de sensibilidade; Apresentação da estrutura de Piano de Negócios. Risco, retorno e custo de
oportunidade.

I

i
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Móduio DEstágio Qlntemato @TCC
Contribuicao ao perfil do egresso

kirn D Não

Departamento"
Responsável

Modalidade Curricula!-: v~aí Obrigatória ' 1—iQptafiva

Economia

ECO - Técnicas de Pesquisa em Economia
Concordância do Departamento

Ao Mérito

ÏSim. DNão

A Carga Horária^

isim @ Não
Visto do Chefe de Departamento

I

Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
n_:. ". f?í'^\"^ ^~''"•""""""'""''' "—T--- -•-.•----
fS'm. ' ÊffirfNão . . ..

Carga Horária (CH): 60 horas ' " • • • •; ; -' ' ,
Ementa: O processo de investigação científica. Definição dQ.temaeeiementos dp projefo.de pesquisa.
Delineamentos e tipos .de pesquisa. Pianejamenio de pesquisa. Qoieta de informações. Uso'dasinfor.macoes
bibliográficas e estatísticas. Elaboração do relatório de pesquisa. Elaboração do Projeto de Monografia.
Padronizações e normas da ABNT em projetos e trabaihos científicos.

í
Cam]nus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
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UNÍVERSÍdAdE
ESTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ

u:

GOVERNO DO ESTADO

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Módulo QÈstágio @Internato E3TCC

Contribuição ao perfil dó egresso
isim QNão

ECO - Teoria dos Jogos
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária

. Visto do, Chefe de Departamento

Economia ~m•Sim aNão. *Sim mNão,

Modalidade Curricular: k-d Obrigatória 1—tQptativaQ(
Atividade Académica de forma à distância (Resolução GEPE N0. 03/09):
Dsim B Não
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Modelagem de jogos. Equilíbrio de Nash. Jogos simultâneos e de informação completa. Jogos
sequenciais. Jogos repetidos. Assimetria de informação. Jogos de informação incompleta. Sinalização.
Forma de desenvolvimento da atividade

J3isci£lina Q Módulo DEstágio Olntemato E!TCC_
Contribuição ao perfil do egresso

iSim LJ Não

I
ECO - Econometria Avançada

Departamento
Responsável
Ecoiiomia

Concordância do Departamento

r-
rm

Ao Mérito

Sim l-ÏNão

A Carga Horária
fòim UNao

Visto do Chefe de Departamento

de Cyrricuiar: K^ Obrigatória'. ï—JOptativa ___ _ _
i

Modalidade Curricuiar:
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):

@ Não

—_-j
I

13 Sim I

Carga Horária f.CH): 60 horas
I

Ementa: Modelos de séries teinporais, tópicos-avançados em-Econometria.
Forma de desenvolvmentc da atividade -

j Bpiscipiina • D Moduio_ QFistágio @
Contribuição ao perfil do egresso

ÍSim @Não

internato fâaTCC•I I

ECO - Meio Ambiente e Sustentabilidade
Departamento
Responsável

Concordânc.ia do Departamento

Economia
Ao Mérito

iiSim E3Não

A Carga Horária Visto do Chefe de DeDartamento

íSim :0Não

Modalidade Curricular: Kâf Obrigatória t.aOptativaBc
Atividade Académica dÉ forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
LJsim- i^ Não . • :' ' . " • "••.--
Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Pensamento e Política Económica Ambiental: neoclássica e-ecológica. A economia da sobrevivência.
Educação Ambiental. Legislações e Políticas de controle ambiental. Instrumentos .de intervenção. Gestão
ambiental,'Análise benefício/cüsto ë me'io ambiente. IViétodos e técriicas de vaioração ambiental. Instrumentos
economicos de política ambiental. Comércio internacional e meio ambiente.
Forma de desenvoivime.nto da atividade

iina ' 'ODisciplina Módulo @Internato QTCC

contribuição ao perfil do egresso

-Campu8-Universitário: Rodovia Celso Garcia dd (PR 445), Km 380'- Caixa Postal 10.011 - CEP .86057-970 - Internet http://www.uel.br.
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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GOVERNO DO ESTADO

ElSim DNão

ECO - Desenvolvimento económico
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento,
Ao Mérito

1SI
A Carga Horária

13
Visto do Chefe de Departamento

Economia
Sim Sim BNão

'<

Modalidade Curricular: tâï Obrigatória l—JOptativaQ(

I

Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  ,03/09):
Dsim. Não

Carga Horária (CH): 60 horas
Ementa: Conceitos, medidas e indicadores de desenvolvimento social e económico. Pobreza. Desigualdade de
renda e assimetrias regionais. Teorias de desenvolvimento económico. Desenvolvimento, Inovação e Instituições.

@
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina LJ Módulo 1—1 Estágio
Contribuição ao perfil do egresso

Is i m QNão

Internato EliTCC

J

L
Departamento
Responsável
Economia

ECO - Precificação de Ativos Financeiros
"Concordância do Departamento [

'TB
Ao Mérito

Sim BNão

A Carga hiorária

fôim t-iNao

Visto do Chefe de Departamento

-L-
i

--Í !

|jyiudalK3ade_Cyrricular: Kàl: Obrigatória E—fPptativa^©or
i Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):

SSim Kàl Não

I

~iCarga Koraria (CH): 60 horas
Ementa: Escolha, sob incerteza: Valor esperado x Utilidade .Esperada. .Axiomas da utilidade esperada.
Preferências ap nsco.; A concavidade da .função de utilidade esperada. Pr.êmio de risco: Pratt e Arrow.. Aversão
absoluta ao risco. Aversão relativa ao Risco. Modelo CAPM. Modeios de Multi-fatores. Modelo de Consumo e
Poupança. Modelo CCARM. Mercados •Derivativos: Mercado futuro e a termo; margens e ajuste diário: estratégias
com futuros; precificação de contratos futuros;-Swaps; Opções; estratégias com opções; precificação de opções.
i-Gestão de Riscos. - ' . .. - . . . ..

Forma de desenvolvimento da atividade

_Disciplina Q Módulo @Estágio @lnternaio BTCC
Contribuição ao perfil do egresso

Q NãoiSim

TCC - Monografia l
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Economia m.Sim E33Não

A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

mSim BNão

ml_Moda[idad^Curriçular:,l^i Obngatória l-JOptativa@(
Atividade'Academica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):
LJSirn ..feíy-Não • . -• . • .., . ..-.
Garga Horária (CH): 60 horas^ . . . . . , . ..,:
Eme rita: Monografia sobre tema específico da ciência sconômlca"

Forma de desenvolvimento da atividade
'ni

Disciplina S~Ji Módulo .i—S Estagio^ QInternato oTCC

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal 10.011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br
LONDRINA - PARANA - BRASIL
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Contribuição ao perfil do egresso
kirn 0 Não

J'CC - Monografia II
Departamento
Responsável

. Concordância do Departamento
Ao Mérito A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

Economia
fôim @Não <Sim QNão

Modalidade Curricular: kïd Obrigatória UOptativa
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE  . 03/09):
a Sim B Não
Carga Horária (CH): 180 horas
Ementa: Monografia sobre tema específico da ciência económica.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo DEstagio_
Contribuição ao perfil do egresso

Isim DNão

'Internato ElTCC

b) Departamento de Ciências Contábeis (CON)

CON - Análise Contábi! -~i
Departamento
Responsável

Ciências
Contâbeis

Concordância do Departamento
Ao K4érito

fôim @-Í Não

A Carga hiorária

fôim fc^Não

Visto do Chefe de Departamento

mModaiidade Curricular: Stòê Obrigatória i-áQpitâtiva©(
Atividade Académica de forma à distância (Resolução CEPE N0. 03/09):

j U.Sim"' Ka Não /" 1 • . . . .^ ___._„___
Carga Horária (CH): 60 horas

i

Emente: Contabilidade: conceito, utilidade, usuários. Esquematização do processo de'estruturação coníábii.
Função do piano de contas. Demonstrações contábeis: estrutura e interpretação. Principais práticas contábeis.
.FIuxodecâixa.Analise s interpretação :de indices. Relatório de análise.. . . -.. . .
Forma de desenvolvimento da atividade

_Djsciplina D Módulo OEstágio ainternatò BTCC_
Contribuição ao perfil do egresso

Isim O Não

c) Departamento de Ciências Sociais - Sociologia (SOC)

SOC -Sociologia
Departamento |_Concordância do Departamento
Responsável [~ Ao "Mérito- l . À Carga-Horana- Visto do Chefe de Departamento

Ciências
Sociais

i tSim. @Nã..0 tSim ,.QJNão

J^odaiidade Cjjrrjcuiar: tíS Qbrigatóna_J...áOptatiya^
Atlvidàde Académica âe forma à" distância (Resolução CEPE  . Ü3/09): • .

jm 'l^Não. ..';1".. "'•':'.'' . ' ' ' .'' , .' .1. '/" :
Carga Horária (CH): 30 horas

_Ementa: Capitalismo, poder e legitimidade. Classes sociais, cultura, estado e sociedade em Durkheim, Marx e

Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa PostalJO 011 - CBP 86057-970 - Intemefhttp://www.uel.br
LONDRINA - PARANÁ - BRASIL

Form. Código 11.764-Formato A4 (210x297)
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Weber. Sociologia do (sub) desenvolvimento. Sociologia Contemporânea e interfaces entre a Sociologia eCiências Económicas: cidadania, justiça social; pobreza, redes.e instituições.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina D Módulo QEstágio dlnternato QTCÇ
Contribuição ao perfil do egresso

ïsim' ÜNão

d) Departamento de História (HIS)

I

DENOMINAÇÃO DA DISC1PLIA OU COMPONENTE CURRICULAR
Departamento
Rés po n save!

Concofdancia do Departainenfo
Ao Mento À Carga Horáina Vtsto do Chefe de Departamento

L_.Hfsíória ISirn ©Nao iSím BNão
Modalidade Ctjmeuiar: K Obrigatória ©Opfsíjw
Atividade Académica de forma á dístãi-iaa (Resoíução CEPE N0. 03/09):
D Sim SNão
Carga 1-loráría (CH); 60 horas
Ementa:

Formação EconômJca e S&dai do Bra^i!
Ementa; Economia sgroexportadora: • da economia açucareira â caf&eira. Ahaisçao e
República.'Estado e modemtzação no Brasil; origesis do Bi'as.ii modemo. Revo>ução de 30 e
a f^deflniçâo da questão nacKífal Deseswolvmento e scclabtfifisde na segundo metade 'Jo;século XX. Reguianientos sobre a Educação das ReEações Éínico-Radais e Ensino cie
História e CySf'jra .'^{•o-Brssíiejía e Aíncana . ...... . - . ..

i

Forn-t-:} de Qesenvolvínienfò da^ ativida.de

r7~-
Dfscipfina í-.f Móduto K!EsíágJo ISïlníernsto @ I

Contribuição ao períii do earesso
I Bsim^ '©Não I

.•' .1

í
"Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kni 380 - Caixa Postal 10 011 - CEP 86057-970 - Internet http://www.uel.br

LONDRINA - PARANA - BRASIL
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PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

DENOMINAÇÃO DA DISCrtlA OU COMPONENTE CURRICULAR
Departamento
Responsável

Conco.rdânda do Departamento
Ao Mérito A Cacga 1-iorária

Visto do Chefe de Departamento

História ïStm D Não tSim @Não

IVIodafídatíe Cumcuiar:: KS/ Obrigatória
Atividade Académica de forma â distância (Resolução CEPE  . 03/09):
D Sim BNâo
Carga Horária (CH); 30 horas
Ementa:

Hfstória Económica Gerai

Emefiía: lnfrodueão: ao campo da História EconômJca. Transição do feudaifsmo para o
capitaEismo. O desenvolvimento capitafssts nos países avançados e atrasados. Conflrtos e
crises no século XX- Nova ordem económica no pós-guen-a: emergência e orise do Weifare
State, libeiralismo e reestruturação nos países avançados.
Forma de desenvolviniento da atsvidade

^Dïscipfina D MóáuJo DEstágio Dintemato ÜÏJCC
J

Contribuição ao peifii do egfesso
Bsjm DNão J

e) Departamento de Matemática (MAT)

DENOMINAÇÃO DA DISCiPUA OU CONPONENTE CURRICULAR
Departamenfo
Responsa vê ï

Ma{em:átjca

CQncordânaa do DepartsmentQ . . ]
Ao ÍvSériío l A Carga Hqrana l

teim Não @Si
Visto do Chefe de Departamento j

m S-iNao

mIvipdaiJdade Cujrrtcuiar; K^pbri3atória._J«áOptaava
Âlividade ÂcadêmscadeÍGrma à distânasíResoiuçãaCEPE ' - 03/091
:@:SCT yx

?Nâo
J::Eâa±ivïai^_ÍC::HÍL^2{:i_toras.
Ementa: ,' . . ; . , ...

l^atemática para Economia l
Os-nurnefos reais e suas propriedades. FatDraçâo de expressões atgébncas- inequações lineares.
.Coorctenadas no pfano. Distância entre pontos do piano. Equações da reta- Funções reais e
gráficos. Operações com funções. Funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Função poiinomiai.
Função exponencial e logariinuea. Noções de Umite e coRlinti idade. Derivada de Funções de uma
variável reaL Regras âje derivação: derivada da soma, do produto, do quocjente, regra da cadeia.
[ierivadas sucessivas. Máxirítios e mínin^os de ftinção de uma variável. Concavidade e convexidade
do gráfico de uma-fupçãD de uma variáve*. Ponto de Jnflçxao. Regra' de L'Hospita). Aplicações da
derivada â .Ecünomia., integrafs de funções de uma vanável. Regras de integração. Técnicas de
sntegração- Teorema Fy.ndgmental do-Cáiculo. iritegrsi: definida. Áreas •planas- Integrais impróprias-
Aüiicações'da integra) â Economia.' . ' ' ' :
FoiTna' cie desenvoïviniento1 da atividade

» Dtsapiina . El .Módyto . . 01tEstágio i—Ii-tterngto BTCC
ConíFtbujção ao perfil dg'egresso,

Isim-'-' 'QNão:" • '.: '^ "

i
Campus Universitário: Rodovia Wso Garcia Cid (PR 445), Km 380 - Caixa Postal_10.0_l !•'; CEP 86057-970 - Internet http://www.uel,br
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UNÍVERSÍdAdE
ESTAduAl dE LONdRÍNA

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

"DENOMINAÇÃO DA DISCtPLiA OU COMPONENTE CURRICULAR
Deiptsrta mento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito ' A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

Matemática ÏSim- QÍNão »Sim E3Não

Motíaiidadè Curricular: Wst Obrigatória /a

Atividade Académica de forma á dtstância (Resoiução CEPE   03/09):
a Sim ^Hão ' ' •
_Carga Horária (CH). 60 horas

i'.\

Ementa:

Matemática para Economia II

Ementa: Funções de vánas vanáveis reais, derivadas iparciais, regra da cadeia. Máximos e mínjs-nos
de funções com duas ou mais variáveis- Entegrais múltiplas. Equações drferenciafs; Noções de
equações diferenciais. Equações diferenciais e em diferenças. Equações tineares de 1a ordem e
equações lineares de 2a ordem com' coeficientes constantes.
Forma de desenvo:!vimento' da atividade

Discjpliina D Módulo @Estágb @lníemafo BTCC
Çontrjbuição ao perfil do egresso

I

I

! Departamento
1 Responsável
l'

i : Mafemat'ca

jDENOMINAÇÃQ DA DiSCfPLtA 00 COMPONENTE CURRJCUJLAR
^-—1 Visto do Chefe de Departamento

I
Coiicordância do Departamento

Ao Mérito

ÍSim @Não B
A Carga HorárÏã

@Nâo

n

|_Modaf!d3de Cur-rícuiar;: tâi Obrigatóna^
Atividade Académica de forma à djstânda (Resojução CEPE N0. 03/0i9);
E-áSim • Sá^Nâo • • •• ^ 1 .
Carga Hofária (CH}: 60 horas
Ementa:

Introdução à Átg&Ïïra Linear
Ementa: Matrizes- Operações com matrizes. Matriz transposta. Resolução de sistemas fineares-
Determinantes.. Matriz adjunta e matriz inversa- Espaços vetoriais. Su&espaços vetortais. Base e
dim:ensâo de um espaço vetorial. Transformações Jineares^ Nucieo e imagem de uma
transformação linear- Matriz de uma transformaç.ao linear- Autwafores e autovetores^ Polinómios
característicos. Dfagonalizaçâo de operadoFes-
FotiTta de desenwïlvimento da atividatíe

Dlsdpiina . @ Módulo',E3 Estagio' ©tníemato.-ÇSTÜG^
C^ntrifauiçâo ao perfil do egresso

Isim • @Nâo

I

,•-

^
CampUi Universitário: Rodovia CelsTçarcia Gid (PR 445), Km 380 -Caixa PostalJO.Ol] ; CEP 86057-970 - Internet http;//wmv.uel.br

LONDRINA - PARANÁ'- BRASIL
Foi Cóâigo l T.764 - Formato A4 (210x297)



PARANAUNÍVERSÍ<IA(IE
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r

f) Departamento de Direito: Privado (PRI)

PRI - Instituições de Direito Civil e Empresarial
Departamento
Responsável

Concordância do Departamento
Ao Mérito

Direito Privado Bsim ÜSlHIão

A Carga Horária Visto do Chefe de Departamento

•iSim £3Não

Modalidade Curricular: Ka ObrigatóriaB, E3Optativa
Atividade Académica de forma à distância (Resoiuçâo CEPE N0. 03/09):
Q Sim B-Não
Carga hlorária (CH): 30 horas
Ementa: PRI - Instituições de Direito Civil e Empresarial

Instituições de Direito Civil e Empresarial - Direito das obrigações. Direito do consumidor. Dirsito Societário.

Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina O Módulo QEstágio Internato ElTCC
Contribuição ao perfi! do egresso

Isim a!Não

g) Departamentode Direito: Público (PUB)

Direito Tributário
Departamento
Responsáve!

concordância do Departamento

Direito Público

Ao Mérito

íQim. mn\àG

A Carga Horária

KiSim 13Não

Visto do Chefe de Departamento

Modalidade Currjcular:yss ObriQatoria
AtÍvidade Acadsmica de formã-ã-dístincia (Resoiucao'CÊPÈ- -Õ3/Õ9)7'
LJ.SIm. ^WNào • \
Carga Horária (CH): 30 horas 1

Ementa: Noções Introdutórias de Direito. Direitos humanos. Estrutura da Federação Brasileira. Conceito de
Direito Tributário. Relação Jurídico -Tributária. Princípios de Direito Tributário. Imunidades Tributárias. Espécies
de Tributos: Municipais, Estaduais e Federais.
Forma de desenvolvimento da atividade

Disciplina Q Módulo QIEstágio ESlnternaío
Contribuição ao perfil do egresso . : '
@Sim ©Não

ÍTCC

•,:/;

?
<s..^=-^^

Form, Código 11.764 - Formato A4 (210x297)
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h) Departamento de Estatística (STA)

DENOMINAÇÃO DA DISaPLINA OU COMPONENTE CURRICULAR
Departamento
Rfi.sponsave!

Corscordânda do Departamerato-
Ao Mérito A Carga Horária

Visto do. Chefe de Cteparíamento

Estatística feim DN,Ião- Hsim C3N,!âo

Modalidade Cumcular: fât Obrigatória LJOptativa
Ativjdade Académica de forma à distância (Resoiução CEPE NG. 03^09):
D sim
Carga Horáriai (CH); 60-horas
EmeiKta:
Esíatí&tíca Económica l

Inírodução à Estatística. Tipos de Afnostragem. Ësíatístíca Descrjtivs:; Representação
Tabular e Gráfica, Medidas de Posição e Dispersão. Prohabilidade: Definições e Teoremas.
Va:rjâveis Aleatórias Discretas e Contínuas.. Distribuição binomial, Possson, geométrica,
hipergeométrica. unifomie, norma! e exporte'ncia!. Noções de Simuiação. Processo de
Poisson. Uso de software estatisíico.

Forma de desenvolvimento da atividade

[piscipijna D Módulo QEstágÍQ Ql:ntemato C3TCC_
.Contribuição ao perfii dü egresso
E3Não

!

OEN-ÕMÍNAÇSÕ ÕA;DÍâapÜNAOÜ-COMPONËNTÈ^ÜRRÍCVÍA%-
I

Depar»âmeníQ.
Responsável'

Concordancia do Departamenío
Ao Mérito

Visto do Chefe de apartamento
Â Carga'Htíráriâ

'Esíatístics SSsÍm SNão. iSim BJNâo

I-
Moaattdade Cumcuiar: H Obrigatóna @OptatJvs
Atívldaáe Acactêmica ae ferma â dis.lâneÉa'(Rèso!itçâo CEPË N0; 03ró9):
: ;. .El Sim

Ca^a Horária (CH): 60 horas
Ennenta: ; . . .. .. .. . ...
Estatística Económica 11

Dfstribui.çôes Amo:strais. Estatística tndutlva: Métodos de'Estmacao Pontual, intervajos de
Corrfjança e Testes de Hipóteses., Análise de Variânda com Um e Dois F,atores, Anaiise tie
Correíaçâo e Regressão Linear Simples. Uso de software estatístico.

Fomza de desenvo'vlmento da afïvídade • ,. • -.

8 DísclpEii^a "© Módulo Ê3E:síág»1 ' Eilntemaío' QTCC
Çofííribülção ao perfil do egresso i 1-:,
BSOT E3iN§o. .".' . .:: '.... ./ '- . ,'. ........

^
Campus Universitário: Rodovia Celso Garcia Cid (PR 445), Kill 380'- Caix;i Postal_10.0_l 1 ; CEP 86057-970 - Intemet-http:?/www.üel.br
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ÎI
01

Pl
o

Ill̂
Ill
Ill
Ill
c

^\s.
01 O
-01-0
(01 (O

Ill
Ill
Ill

a
I
s
-:5
I

î
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ÎI
°OI
I
°CM

<
°^

<
n
I
n
I
%

o
Ill

1&°^

Illlllll
<|<0

Ill
.°1.0|lli

l!i
11111
Ê l â: l

II
II
€-1-

(O
LU

s

< w w
CM

w
CM

w m < <

<

I
<0

j
s.
^
1
-m
c
<

<

Ill
Ill
s\Ill
ü|LÜ

o1
II

ISI^
w
|2|

<11'!1
111111
1111
.®|2|<o|
Ü!%1
(ülLÜI

®1

;l-sj1
i^1-s
l E|Í

<

Ill
811
ïll

.§1^
Lil]l

8

<1
(01

il<
c|
li
o

lê
UJ|
•TO I
^
2| 2

M
9i 0-
<1"
•^•1
Ill
.?!
ill
0)|2

<
.®
E
o

Î
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