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1 ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
2 E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 19.11.2018.
3 Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da
4 UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município
5 de Osasco, a nona reunião ordinária de dois mil e dezoito da Comissão de Pós-graduação em
6 Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos.
7 Estiveram presentes a coordenadora do Programa, Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr.
8 André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, a Profa. Dra. Daniela Verzola
9 Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr.
10 Fábio Luis Barbosa, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel
11 e os representantes discentes Rafaella Lima dos Santos e Gustavo Machado Brighenti. Justificaram
12 ausência: o Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr.
13 Flavio Tayra, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, a
14 Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio e o vice-coordenador Prof. Dr. Veneziano Araújo. Não
15 justificaram ausência: o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Gustavo Pereira da Silva, o Prof. Dr.
16 Murilo Leal Pereira Neto e o Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli. A reunião fora agendada para tratar
17 da seguinte pauta: I) Informes. II) Aprovação de ata. III) Ordem do dia: 1) Verba Proap:
18 destinação de recursos extras. 2) Planejamento da I Semana de Pós-graduação em Economia e
19 Desenvolvimento. 3) Matrícula compulsória dos entrantes em disciplinas obrigatórias. 4) Vinda da
20 Pró-reitora de Pós-graduação em Pesquisa Lia Bittencourt. Inaugurando a reunião, a professora
21 Luciana agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Informes agradecendo aos professores
22 que auxiliaram no processo seletivo 2019 e demonstrou maior felicidade pelo fato de termos
23 conseguido pela primeira vez enviar as senhas aos candidatos já na primeira rodada. Com a palavra,
24 o professor Diogo informou a todos sobre a coorientação de professor externo ao programa. Ele
25 disse que segundo a Capes apenas há a possibilidade de serem orientador ou coorientador os
26 professores permanentes, colaboradores e visitantes. Sendo que esta última modalidade não pode
27 haver vínculo permanente com a universidade em foco. Novamente com a palavra, a professora
28 Luciana informou sobre a situação acadêmica do estudante Matheus Pizzani. A coordenadora
29 disse que o discente entrou em contato solicitando seu retorno ao programa, após seu trancamento e
30 a coordenação pediu uma reunião com ele para coloca-lo como aluno especial. A professora
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31 Luciana também sugeriu que o professor Leandro fosse seu orientador, já que o professor ainda não
32 está com orientando. A professora disse ainda que dará a devolutiva sobre o caso na próxima CPED.
33 Com a palavra, o professor Fábio Luís informou a todos as últimas notícias da Associação Docente.
34 Ele disse que estão organizando mobilizações contra os ataques aos professores e servidores
35 públicos. Convidou a todos a acessarem ao site da associação e participar das atividades.
36 Encerrados os informes, a coordenadora abriu a seção de Expediente submetendo a ata da última
37 reunião, realizada no último dia 15 de outubro. A ata foi aprovada com 3 abstenções. Na sequência,
38 a professora Luciana abriu a Ordem do dia colocando o primeiro item da pauta em discussão: Verba
39 Proap: destinação de recursos extras. A Pró-reitoria informou no último CPGPq que havia
40 recursos sobrando. Dessa forma, a coordenação e direção administrativa entraram em contato com o
41 setor responsável pelas verbas para solicitarem os recursos. A coordenação pediu 5 mil reais extras
42 para diárias e passagens. A resposta recebida foi que o pedido não poderia ser feito dessa maneira,
43 mas apenas para rubricas específicas e direcionadas por evento sem a possibilidade de dobrar a
44 verba já recebida anteriormente. Com a palavra, o professor Fábio Alexandre questionou se essa
45 verba suplementar havia sido divulgada democraticamente e por quem. A professora informou que
46 foi divulgada de forma democrática a todos os programas na reunião do último Conselho de Pós47 graduação. Por fim, a coordenadora explicou a todos que a verba disponível acabou sendo de 2
48 diárias internacionais que contemplou a professora Luciana que já estava com a documentação
49 pronta para participação em um congresso em Buenos Aires. A verba não pôde contemplar a aluna
50 Eloiza, pois foi tirada da rubrica da diretoria administrativa que só pode contemplar pesquisadores,
51 não sendo possível pagar estudantes. Então, a coordenação salientou para que o programa se
52 organize no ano que vem, pois em meados de outubro se estivermos precisando de verba extra,
53 providenciaremos tudo antecipadamente para que não percamos a oportunidade de acessar recursos
54 extras. Com a palavra, a professora Cláudia pediu um esclarecimento em relação ao tipo de verba. A
55 professora Luciana disse que a verba é de sobras de recursos da direção administrativa que fechará
56 o campus e o restaurante universitário no recesso de dezembro/janeiro. 2) Planejamento da I
57 Semana de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento. A coordenação informou que
58 pretende organizar a I Semana de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento em março de
59 2019 e solicitou ajuda aos conselheiros para organização. Algumas ideias foram colocadas pelos
60 conselheiros e ficou decido que na próxima reunião será apresentada uma proposta mais acabada. 3)
61 Matrícula compulsória dos entrantes em disciplinas obrigatórias. Após discussões, os
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62 conselheiros aprovaram por unanimidade a matrícula compulsória dos alunos ingressantes nas
63 disciplinas obrigatórias. O professor Fábio Alexandre também pediu para registrar que a falta de
64 alunos durante as aulas têm incomodado bastante, pois alguns alunos não têm levado a sério o
65 mestrado e disse que na última aula da disciplina de Seminários de Pesquisa houve um desrespeito
66 muito grande quando todos os alunos, com exceção da Eloiza, que já tinham apresentado seus
67 projetos, faltaram. O professor disse que isso não pode acontecer e que levará esse fato em
68 consideração na hora da avaliação. O professor disse ainda que entende que o mestrado está se
69 consolidando e que não oferece muitas bolsas, porém, os alunos assumiram um compromisso com a
70 instituição e devem levar a sério os estudos. 4) Vinda da Pró-reitora de Pós-graduação em
71 Pesquisa Lia Bittencourt. A nova Pró-reitora de Pós-graduação, Profa. Lia Bittencourt visitará o
72 campus no próximo dia 22 de novembro para tratar da avaliação dos programas de pós-graduação,
73 das diretrizes de sua gestão e de outros assuntos. A professora Luciana solicitou a presença dos
74 professores e dos alunos do programa na reunião. Também ficou decidido que a coordenação será
75 representada pelo professor Veneziano que irá pedir 30 mil reais ou mais da verba PROAP e mais
76 bolsas para o programa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira
77 Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.

___________________________________

___________________________________

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza

Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel

Coordenadora

____________________________________

___________________________________

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça

___________________________________

____________________________________

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz

Prof. Dr. Fabio Luis Barbosa
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___________________________________
Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos

___________________________________
Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho

__________________________________
Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari

__________________________________
Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa

___________________________________
Rafaella Lima dos Santos
Representante Discente

___________________________________
Gustavo Machado Brighenti
Representante Discente
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