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ATA Nº. 03/2016 – Reunião Ordinária do Conselho pró-tempore do Departamento de
Economia da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 31.10.2016
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Ao trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às treze horas, no auditório da
UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores,
Osasco, realizou-se a terceira reunião de 2016 do Conselho pró-tempore do departamento de
economia da UNIFESP Campus Osasco, com a presença da chefa de departamento, professora
Claudia Alessandra Tessari, que presidiu a reunião, do vice-chefe, professor Marcelo Soares de
Carvalho e dos professores André Roncaglia Carvalho, Daniela Verzola Vaz, Diogo de Prince
Mendonça, Fábio Alexandre dos Santos, Júlio Cesar Zorzenon Costa, Luciana Rosa de Souza e
Veneziano de Castro Araújo. O professor Daniel Augusto Feldmann justificou sua ausência. Os
professores Alberto Handfas, Eduardo Luiz Machado, Paulo Costacurta de Sá Porto, Pedro
Chadarevian e Sidival Tadeu Guidugli não justificaram suas ausências. A assistente em
administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. A professora Claudia
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e solicitou ao professor Marcelo que
prosseguisse com os informes. O professor Marcelo disse que a comissão, formada por ele e pelos
professores Diogo e Fábio, finalizou seus trabalhos recentemente e que uma lista de atividades que
são desempenhadas no âmbito do departamento foi feita e, após discussões, uma carga horária para
cada atividade foi estabelecida com base no regime de dedicação exclusiva. Porém, a comissão não
chegou a um consenso referente a uma série de aspectos e o professor Marcelo disse que esperaria
que a proposta trazida por eles pudesse ser debatida, assim que as discussões referentes à elaboração
do regimento do departamento fossem finalizadas. ORDEM DO DIA: 1. Progressão funcional
da docente Cláudia Alessandra Tessari: A professora Claudia informou que é atribuição do
departamento aprovar a progressão de docente com a devida assinatura da chefia e a data da
aprovação. O professor Marcelo informou, também, que precisa ser preenchido o formulário toda
vez que é feita a solicitação de progressão horizontal. A professora Claudia apresentou sua última
progressão de dezembro de 2014 e o seu novo pedido de progressão de professor adjunto III para
adjunto IV. O professor Marcelo perguntou a todos se poderia dar encaminhamento deste pedido e
foi aprovado por unanimidade. 2. Acordo de cooperação técnica Unifesp (Departamento de
Economia) – Universidade Federal da Paraíba (professor Marco Acco): A professora Claudia
informou que a homologação do acordo de cooperação técnica estaria com algumas pendências e
que desejaria retirar o item da pauta se todos estivessem de acordo. Ela disse que o plano de
trabalho poderia ser ajustado, caso houvesse solicitação do professor Marco e que se houvesse
problemas, o plano retornaria à discussão na comissão de curso. O professor Julio sugeriu que
mantivesse a decisão da homologação, pois poderia haver a possibilidade do professor Marco
aceitar o acordo sem solicitar ajustes. A professora Claudia ressaltou que seria estranho homologar
o acordo com ressalvas. O professor Veneziano sugeriu que se fizesse um indicativo para que
pudesse ser feito ad referendum. A professora Claudia esclareceu a todos que está sendo submetido
à homologação o pedido de aprovação do acordo de cooperação técnica entre a UFPB e a Unifesp
com cessão de servidor (professor Marco Acco). Ela informou que o pedido foi tratado e discutido
em reunião da comissão de curso de economia, na qual foi aprovado esse acordo e que a
coordenação do curso iria entrar em contato com o professor Marco para que ele procedesse alguns
ajustes no plano de trabalho. Ela acrescentou que, após esses ajustes, o plano estaria aprovado tanto
na comissão de curso como no conselho de departamento. Todos os presentes na reunião
concordaram com a aprovação. Inclusão de pauta: discussão sobre o concurso de docente de
economia matemática: A professora Daniela perguntou se a análise de conflito de interesse de
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professores convidados para a banca e candidatos inscritos para o concurso de docente de economia
matemática seria tema a ser incluído na pauta de uma próxima reunião de comissão de curso. A
professora Claudia respondeu que iria pautar este assunto na próxima reunião, já que o prazo para
as inscrições estaria prorrogado até o dia 18 de novembro. Os professores Diogo e Veneziano
sugeriram que essa análise deveria ser antecipada. Após discussões, a professora Claudia informou
que iria divulgar os nomes dos candidatos com a inscrição deferida para os membros do conselho,
via e-mail, para que o conflito de interesse fosse analisado, sendo que não haveria um número
mínimo ou máximo de professores convidados a ser indicados e que esses nomes, já checados,
deveriam ser encaminhados ao professor Diogo, via e-mail, com cópia para a professora Cláudia ou
professor Marcelo para conhecimento. Essa decisão foi aprovada por todos os presentes. 3.
Discussão da minuta do regimento interno do Departamento de Economia: A professora
Claudia lembrou que, na última reunião do conselho pró-tempore, que aconteceu em 17 de outubro
de 2016, foi decidido que a minuta do regimento seria enviada aos membros do conselho e que só
seriam discutidos, na presente reunião, os pontos que tivessem comentários. A leitura da minuta foi
retomada a partir do ponto 5 e após discussões e alterações, o regimento foi finalizado e aprovado
pelos seus membros. Nada mais havendo a tratar, a professora Claudia agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião às catorze horas e trinta minutos, na qual eu, Ana Paula R. G. de
Oliveira, lavrei a ata.
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