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1 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEZEMBRO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
2 EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 07.12.2016.
3 Ao sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a reunião da Comissão de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento da
6 UNIFESP, campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes o coordenador do Programa, Prof.
7 Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, o vice-coordenador do Programa, Prof. Dr. Eduardo Luiz
8 Machado, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Veneziano Araújo, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o
9 Prof. Dr. Daniel Feldmann, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon
10 Costa e o representante discente Rafael Martins de Oliveira. Justificaram ausências o Prof. Dr.
11 Fábio Alexandre dos Santos e o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho que estava afastado do país
12 para participar de projeto de extensão. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I)
13 Informes. II) Ordem do dia: 1) Avaliação do pedido de credenciamento do Prof. Dr. André
14 Roncaglia de Carvalho. 2) Aprovação dos Programas de Aperfeiçoamento Didático (PAD). 3)
15 Calendário de Qualificações da Turma 2016. 4) Processo Seletivo 2017. Inaugurando a reunião, o
16 professor Paulo agradeceu a presença de todos e sugeriu inversão de pauta. Ele sugeriu que os
17 conselheiros deixassem os informes para o final e passassem a tratar primeiro da Ordem do Dia.
18 Todos os presentes concordaram e começaram a tratar do primeiro item da pauta 1) Avaliação do
19 pedido de credenciamento do Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho. Com a palavra, o professor
20 Daniel, que ficou responsável pela análise do pedido de credenciamento do professor André, fez um
21 relatório que foi apresentando aos presentes. Após discussões, o professor Paulo submeteu o pedido
22 de credenciamento do professor André. O pedido foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o
23 professor André Roncaglia foi convidado a se juntar aos demais e o ponto dois da pauta começou a
24 ser discutido 2) Aprovação dos Programas de Aperfeiçoamento Didático (PAD). A discussão girou
25 em torno da necessidade de haver uma disciplina de cunho pedagógico dentro do Programa em
26 Economia e Desenvolvimento. Após debates, ficou decidido que os professores Julio Zorzenon e
27 Murilo Leal preparariam uma ementa para a disciplina pedagógica; o discente Rafael levantaria
28 ementas de disciplinas pedagógico-didáticas de outros programas de pós-graduação e o professor
29 Eduardo proporia uma carga horária. Os membros também propuseram ofertar a disciplina em
30 meados de fevereiro de 2017. Encaminhamentos aprovados por unanimidade. Dando continuidade à
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31 reunião, os membros passaram a tratar do terceiro item de pauta 3) Calendário de Qualificações da
32 Turma 2016. Item solicitado pelo professor Daniel que demonstrou preocupação com os prazos da
33 primeira turma do mestrado em Economia. O professor Paulo comentou que faria uma lista oficial
34 de alunos e orientadores e o professor Julio sugeriu que se pensasse em um padrão ou uma espécie
35 de roteiro de relatório de qualificação para facilitar. O professor Alberto sugeriu que a qualificação
36 fosse realizada até dia 15 de agosto e corroborou a fala do professor Julio no sentido de haver um
37 roteiro de qualificação. O professor Flávio sugeriu que a qualificação fosse um esboço do que seria
38 a dissertação final. O professor Veneziano sugeriu que no relatório de qualificação houvesse um
39 capítulo de revisão bibliográfica completo, os resultados preliminares e, no mínimo, 70% da
40 dissertação escrita. O professor André sugeriu que houvesse o projeto e o professor Julio sugeriu
41 que o mestrando mostrasse o que faria após a qualificação. O discente Rafael concordou com as
42 ideias propostas e ficou decidido que os professores Veneziano e André fariam um documento com
43 as orientações da qualificação. Também ficaram decididas as datas de qualificação da primeira
44 turma. Data de qualificação: 31 de agosto de 2017 (data limite) e Data de Depósito: 17 de julho
45 (data limite). Na sequência, os membros trataram do quarto e último item da pauta 4) Processo
46 Seletivo 2017. Com a palavra, o professor Paulo informou que apenas 4 candidatos, da lista dos 19,
47 confirmaram cursar o mestrado em Economia e Desenvolvimento. Após discussões, ficou decidido
48 que os grupos iriam ver a possibilidade de chamar algum candidato e tentar conversar com outros
49 candidatos que já aceitaram cursar em outro Programa. Também ficou decidido que os professores
50 enviarão os nomes dos candidatos que aceitam cursar o nosso mestrado até dia 13 de dezembro,
51 terça-feira. Também ficou decidido que haverá uma segunda chamada de matrícula a partir de 23 de
52 janeiro de 2017. Na sequência, o professor Paulo abriu a seção de Informes. Com a palavra, o
53 professor Eduardo solicitou aos professores do Programa que atualizassem os currículos lattes
54 devido ao preenchimento da Coleta Sucupira que ocorrerá ainda esse ano. Na sequência, o professor
55 Paulo informou sobre a Semana da Pós-Graduação em Economia que os alunos estão organizando e
56 ele sugeriu que a semana fosse concomitante à aula magna do próximo semestre. Ficou decidido
57 que os professores Daniel e Veneziano ajudariam na organização. Dando continuidade aos informes,
58 o professor Paulo sugeriu que as discussões sobre as mudanças no regimento do Programa fossem
59 iniciadas na próxima reunião. Após discussões, ficou decidido que o discente Rafael conduziria o
60 Grupo de Trabalho (GT) que está propondo as mudanças e ficaria responsável pela organização dos
61 encontros do GT. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Paulo
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62 Costacurta de Sá Porto agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira
63 Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.

___________________________________

___________________________________

Prof. Dr. Paulo Costa Curta de Sá Porto

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

Coordenador

Vice-Coordenador

____________________________________

_________________________________

Prof. Dr. Alberto Handfas

Prof. Dr. Veneziano Araújo

_________________________________

___________________________________

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann

Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho

____________________________________

_________________________________

Prof. Dr. Flávio Tayra

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

__________________________________
Rafael Martins de Oliveira
Representante Discente
3

