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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS 

OSASCO (CPED), EM 13.09.2021.

Ao décimo terceiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se em 

ambiente remoto a 7º Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Economia e 

Desenvolvimento (PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes o Professora Dr. Veneziano de 

Castro Araújo, vice-coordenador do PPED, que presidiu a sessão, Professor Dr. André Roncaglia de 

Carvalho, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, 

Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Marcelo Soares Carvalho, Professor Dr. 

Paulo Costacurta de Sá Porto, Jéssica Giani e Isabela Fernandes. Em licença a Professora Dra. 

Solange Ledi Gonçalves. Em férias os professores Marcelo Soares de Carvalho, Cláudia Alessandra 

Tessari, Fábio Alexandre dos Santos e Luciana Rosa de Souza. Às 9h52 o professor Veneziano deu 

início a sessão e passou aos informes. Informes. O professor Veneziano informou sobre o seminário 

com a professora Maria Mequiliana da Universidade Federal de Viçosa e na outra semana o 

seminário com o professor Guilherme, economista chefe do CAD. Falou sobre os prazos das bancas 

de qualificação e da necessidade de um professor externo à instituição seguindo o regulamento do 

PPED. Por ultimo, solicitou sugestões sobre datas para o seminário. A secretária do PPED explicou 

rapidamente sobre o novo fluxo para o repositório institucional, que já está em funcionamento. 

Solicitou aos docentes e discentes que tenham dúvidas para entrar em contato. Informes da direção. 

O professor Julio parabenizou a discente Jéssica pela final no “The Geneva Challenge”, e o 

professor André pelo prêmio do Corecon. O informe da direção é sobre a liberação de 8 milhões de 

reais de verba liberados pela bancada paulista para investimento na obra do campus novo, além da 

verba do Fundo Nacional dos Direitos Difusos. O prefeito de Osasco em entrevista sinalizou em 

colaborar com a construção do campus, mas não deu maiores detalhes. Informes da Câmara de Pós-

graduação. O professor André chamou atenção para que os mestrandos preencham o censo da pós-

graduação. Pauta. Ata de Agosto. Aprovada por todos. Pedido de trancamento do discente 

Mariano Cunha, lembrando que o discente já está em período de trancamento e está solicitando 

mais seis meses de trancamento. A professora Pollyana passará a ser a co-orientadora do discente já 

que não está mais no PPED. O professor André pediu a palavra e informou que a PROPGPq está 

atenta para os casos de jubilamento e pediu para que os orientadores fizessem a gestão dos prazos 

nos casos de trancamento. A secretária informou que após o trancamento ser aprovado pela CPED é 

informado ao orientador e ao discente o prazo final gerado no sistema acadêmico e após a data 
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informada o discente retorna de forma automática para o programa. A secretária informou das 

dificuldades do novo sistema de notas da pós-graduação, o SIIU 2.0. Informou que o sistema não é 

intuitivo, que qualquer ação no novo sistema é complicada. O professor Veneziano e o professor 

André sugeriram que as ações do sistema acadêmico sejam feitas no sistema anterior até que o novo 

seja totalmente compreendido e em pleno funcionamento. Colocado em votação o pedido de 

prorrogação de prazo do discente Mariano Cunha. Aprovado por todos. Pedido de prorrogação do 

discente Breno Caldeira por seis meses. O professor Paulo Porto relatou as questões referentes ao 

pedido de trancamento do discente. Aprovado por todos. Descredenciamento do PPED professor 

Leandro Maciel a pedido. O professor Leandro faz parte de outro programa na FEA-USP. 

Aprovado por todos. Às 10h28min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian 

Bispo de Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento 

da EPPEN.
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