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1 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
2 E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 05.03.2018.
3 Ao quinto dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da UNIFESP,
4 campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a
5 primeira reunião ordinária de dois mil e dezoito da Comissão de Pós-graduação em Economia e
6 Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes o coordenador
7 do Programa, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr.
8 Daniel Feldmann, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Flavio Tayra, a Profa. Dra. Luciana
9 Rosa de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Veneziano Araújo e as
10 representantes discentes Rafaella Lima dos Santos e Juliana Reksua Rosa. Justificaram ausência: a
11 Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, a Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio, o Prof. Dr.
12 Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Dr. Sidival Tadeu Guidugli, o Prof. Dr. Paulo Costacurta Sá
13 Porto e o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos. Não justificaram ausências: o Prof. Dr. Alberto
14 Handfas, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa e o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto. A reunião
15 fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes a) exposição do professor Cícero de
16 Oliveira Carvalho b) Plataforma Sucupira c) Situação dos prazos dos alunos d) Aula Magna e)
17 Mudança no regimento prevendo redução para 15 min para se instaurar reunião da CPED com
18 quórum reduzido (1/3). II) Expediente. Aprovação da ata de 06/11/2017 e 04/12/2017. III) Ordem
19 do dia: 1) Aprovação da banca de qualificação de André Corrêa Barros. 2) Proposta para uso da
20 verba PROAP. 3) Solicitação de uso da verba PROAP – Prof. Flávio Tayra. 4) Elaboração de
21 regras para prorrogação de prazo de integralização. 5) Apresentação da proposta do grupo de
22 trabalho do CEAD e do adensamento das linhas de pesquisa. 6) Abertura do processo eleitoral
23 para sucessão da coordenação e vice-coordenação do programa. Inaugurando a reunião, o
24 professor Eduardo agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes concedendo a palavra
25 ao professor Cícero de Oliveira Carvalho que solicitava colaboração técnica junto ao mestrado de
26 Economia. O professor Cícero participou da reunião via videoconferência. O professor Cícero
27 expôs suas ideias aos presentes e, ao final foi deliberado que o pedido, já aprovado pelo Conselho
28 de Departamento será enviado à Pró-reitoria de Gestão com Pessoas. Na sequência, os membros
29 agradeceram a participação do professor e a reunião seguiu com os últimos informes da
30 coordenação em relação ao preenchimento da Plataforma Sucupira. O professor Eduardo pediu
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31 novamente aos professores e alunos que enviassem suas produções referentes a 2017 para serem
32 inseridas no sistema. Situação dos prazos dos alunos: o secretário do programa providenciou uma
33 planilha contendo dados e informações referentes aos prazos dos alunos e turmas. O secretário
34 também informou que não será possível fazer esse mapeamento a cada semestre devido às suas
35 outras funções e também acredita que os alunos e orientadores devam “controlar” seus prazos. No
36 mais, o secretário está à disposição para tirar dúvidas sempre que possível. O professor Eduardo
37 informou que entrará em contato com os alunos que estão com seus prazos expirados e com seus
38 orientadores para tratarem do assunto. Aula Magna: o professor Eduardo informou que a aula
39 magna acontecerá no dia 09/03 às 15h com a palestra do professor Bresser-Pereira em sala a
40 confirmar. Agradeceu ao professor André pelo contato ao professor. Mudança no regimento
41 prevendo redução para 15 min para se instaurar reunião da CPED com quórum reduzido
42 (1/3): item solicitado pelo professor Veneziano. Após discussões foi aprovado por unanimidade que
43 as reuniões começarão 15 minutos após o horário marcado quando não tiver quórum mínimo.
44 Atualmente as reuniões começam após 30 minutos. Expediente. Aprovação das atas de 06/11/2017
45 e 04/12/2017. Aprovadas por unanimidade. Ordem do dia: 1) Aprovação da banca de qualificação
46 de André Corrêa Barros. Banca aprovada por unanimidade. Data: 20/04/2018 às 18h na sala 103.
47 2) Proposta para uso da verba PROAP. Com a palavra, o professor Veneziano expôs a proposta a
48 todos. Após discussões, a minuta sofrerá novas adições e será trazida para aprovação final na
49 próxima reunião. 3) Solicitação de uso da verba PROAP – Prof. Flávio Tayra. Pedido prejudicado
50 devido às explicações da Diretoria Administrativa. A senhora Juliana Mateusa informou que não é
51 possível utilizar eventuais sobras de anos anteriores e que ainda não foi definido o valor que será
52 utilizado em 2018. Sendo assim, o pedido não poderá ser atendido neste momento. 4) Elaboração
53 de regras para prorrogação de prazo de integralização. Após discussões a CPED decidiu formar
54 uma comissão para trazer uma proposta na próxima reunião. A comissão foi formada pelos
55 professores Eduardo, Veneziano e André. 5) Apresentação da proposta do grupo de trabalho do
56 CEAD e do adensamento das linhas de pesquisa. Com a palavra, o professor André apresentou a
57 proposta inicial. Não se tratava de assunto deliberativo, pois os professores poderão dar suas
58 sugestões para o documento ser aprovado futuramente. 6) Abertura do processo eleitoral para
59 sucessão da coordenação e vice-coordenação do programa. Foi formada uma comissão eleitoral
60 formada pela professora Daniela e pelo secretário Ricardo para acompanhar e organizar todo o
61 processo eleitoral da coordenação e vice-coordenação do programa. As eleições ocorrerão durante a
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62 próxima reunião ordinária da CPED, dia 09/04. As orientações sobre inscrições de chapas e outras
63 regras serão enviadas por e-mail pela comissão eleitoral. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
64 encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.
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