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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 1 

DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS OSASCO (CPED), 2 

EM 14.12.2020. 3 

Ao décimo quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente 4 

remoto, a Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento 5 

(PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa de Souza, 6 

coordenadora do PPED, que presidiu a sessão, Professor Dr. Veneziano de Castro Araújo, vice 7 

coordenador do PPED, Professora Dra. Daniela Verzola Vaz, Professor Dr. Daniel Agusto 8 

Feldmann Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. Marcelo Soares de Carvalho, 9 

Professor Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, Abraão da Cruz Tavares e Isabela Fernandes. Às 09h55 10 

a Professora Luciana deu início à sessão e passou aos informes. Seleção ANPEC 2021. A seleção 11 

foi melhor do que o esperado com vários dos primeiros colocados que se inscreveram para o nosso 12 

centro optando pelo nosso programa. Fez contato com os primeiros colocados para falar sobre a 13 

possibilidade das bolsas, mas isso ainda é uma incerteza. Encaminhou uma planilha para os alunos 14 

preencherem com alguns dados, sugestão da pesquisa e do orientador. Com a entrada de mais 15 

quinze novos estudantes o corpo docente do programa ficará sobrecarregado de orientandos, pois 16 

cada um terá mais de um orientando gerando sobrecarga para alguns. Gostaria de começar a 17 

conversar sobre o envio dos projetos balcão da Fapesp, devido as incertezas das bolsas. Apresentou 18 

em tela uma planilha dos ingressantes com a sugestão das orientações e temas dos projetos para um 19 

balanço e a viabilidade desses alunos pedirem bolsa. Um ponto importante da reunião seria decidir 20 

ou não a viabilidade da seleção por projetos para a primeira semana de fevereiro para que as 21 

matrículas possam ser feitas até o final de fevereiro, antes do início do semestre. O professor 22 

Veneziano pediu a palavra para informar que foi uma seleção muito boa, apesar do cenário de 23 

pandemia, e com a ANPEC tendo trezentos inscritos a menos. Agradeceu a professora Luciana pelo 24 

empenho na primeira fase do processo de seleção e pelo contato com os primeiros colocados. O 25 

professor Diogo mencionou que entrevistou o Crispim, ex orientando do professor Daniel e que foi 26 

colocada a sugestão de orientação com os professores Daniel, Marcelo e André. O professor Paulo 27 

Porto mencionou que pelo perfil talvez pudesse entrevistar as ingressantes Claudia e Liliane. O 28 

professor Daniel concordou em conversar com o Wesley e sugeriu avaliar a seleção dos 29 

ingressantes estipulando o número máximo de orientandos por docente. A professora Luciana 30 

lembrou que em uma reunião da CPED ficou definido o número de vinte estudantes, com até cinco 31 

ingressantes por edital de projeto. O discente Abraão pediu a palavra e sugeriu publicar no site além 32 
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das linhas e pesquisa mais detalhes das linhas ou grupos de pesquisa de cada docente, pois seria 33 

mais didático e ajudaria muito os discentes que estão buscando orientadores no programa. Também 34 

sugeriu que o edital por projeto poderia limitar a quantidade de vagas e informar quais docentes 35 

estariam disponíveis para orientação. A professora Luciana informou que foi criado um grupo 36 

trabalho para pensar na reestruturação das linhas de pesquisa do programa, pois isso tem gerado 37 

muitas dúvidas até para a própria gestão do programa. O professor Veneziano sugeriu um estudo 38 

com calma considerando o número de quatro alunos por orientador, o que daria trinta e dois alunos 39 

no total, lembrando que é um ano de pandemia. Sugeriu, ainda, verificar os indicadores da Capes 40 

antes de tomar alguma decisão. A professora Daniela chamou a atenção para os alunos de 2020, que 41 

por ser um ano típico entende que deveriam ficar por mais tempo no programa e lembrou que 42 

algumas orientações em EaD são complicadas quando é necessário usar uma grande base de dados. 43 

A professora Luciana explicou a situação do discente João Frederico que não fez matricula nas 44 

disciplinas e não trancou o curso. O professor Veneziano e a professora Luciana fizeram um 45 

agradecimento à secretária do programa por ter auxiliado nas questões dos alunos e da Sucupira. A 46 

professora Luciana informou que o professor Fabio Luis pediu desligamento do programa em 47 

dezembro de 2020, pois fará parte do programa da PROLAM que exige dedicação exclusiva. Sobre 48 

a seleção por projeto, a professora Luciana colocou o ponto em discussão. O professor Veneziano 49 

pediu a palavra e relembrou da dificuldade da seleção por projeto no final de 2019 e dos projetos 50 

apresentados que não foram satisfatórios. Para chamada ainda no primeiro semestre de 2021 com as 51 

entrevistas para fevereiro entende que há dificuldade para esses trâmites e acredita que seria 52 

razoável fazer uma chamada para aluno especial. O professor Daniel concordou com o professor 53 

Veneziano e sugeriu voltar a discutir em 2021 a abertura de um edital por projeto. Com o ingresso 54 

de 2021, a professora Luciana mencionou que irá alocar alguns orientados para área de história 55 

econômica. Pediu para fazer o convite para aqueles que queiram participar como aluno especial no 56 

primeiro semestre. Dessa forma a seleção por projeto ficaria para o primeiro trimestre de 2021, 57 

enquanto isso a coordenação trabalharia para alocar os orientandos ou já faria o edital para processo 58 

seletivo por projeto em janeiro de 2021. Outra sugestão seria a seleção sem projetos. Após 59 

discussão, a professora Luciana colocou em votação as propostas. Com cinco votos ganhou a 60 

primeira proposta por voltar a discutir a seleção por projeto em março de 2021. Recoleta CAPES e 61 

PROAP 2020 e 2021. A professora Luciana relatou que foram revistas as questões que estavam 62 

abertas no coleta 2017, 2018 e 2019, e que já foram encaminhados no recoleta. A verba PROAP do 63 

programa teve aumento, mas alguns problemas para o uso do recurso ocorreram. A diretora Juliana 64 



 

 

 

 

   

Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
Mestrado em Economia e Desenvolvimento 

Mateusa será convidada antes do programa receber o recurso para tirar dúvidas quanto ao uso que 65 

está sendo solicitado pela plataforma SEI, ressaltando que o programa deve ter uma grande 66 

utilização desse recurso. PAD: solicitação de vagas. A PROPGPq publicou uma nota informando 67 

que o PAD é obrigatório para bolsistas Capes. Pediu para que os docentes se organizem no sentido 68 

dos bolsistas auxiliarem nas aulas. A professora Daniela esclareceu que o PAD é somente para 69 

graduação. Dessa forma a professora Luciana pediu que esses bolsistas sejam convidados para 70 

auxiliar nas aulas da graduação. O discente Abraão sugeriu que os discentes entendam esse fluxo do 71 

PAD, ou em caso de interesse na participação nas aulas da graduação, mesmo não sendo bolsista. A 72 

professora Daniela se prontificou a enviar o fluxo para que seja divulgado entre os discentes e 73 

explicou que o professor faz um projeto e é feita a publicação na página da PROPGPq, e alunos 74 

podem participar das propostas dos outros campi. Sobre a reunião de coordenação da ANPEC, foi 75 

discutido sobre a ficha de avaliação do programa e informado que o novo Qualis será publicado em 76 

breve, mas sem qualquer informação detalhada. Ordem do dia. Calendário das reuniões em 2021. 77 

Após apresentação do calendário a professora Luciana informou que não haverá CPG em janeiro, 78 

somente aprovações ad referendum e pediu para que as bancas sejam agendadas para depois da 79 

reunião de fevereiro. As datas das reuniões da CPED ficaram para 15/02, 22/03, 19/04, 17/05 e 80 

14/06. Aprovado por todos. Aprovação das atas de 15/06/2020, 20/07/2020 e 14/09/2020. 81 

Aprovado por todos. Às 11h25min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian 82 

Bispo de Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento 83 

da EPPEN. 84 

_________________________________________ 85 

Prof. Dra. Daniel Augusto Feldmann 86 

_________________________________________ 87 

Profa Dra. Daniela Verzola Vaz 88 

_________________________________________ 89 

Prof. Dr.  Diogo de Prince Mendonça 90 

_________________________________________ 91 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 92 

________________________________________ 93 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 94 

________________________________________ 95 

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto 96 
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________________________________________ 98 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 99 

________________________________________ 100 

Abraão da Cruz Tavares 101 

________________________________________ 102 

Isabela Fernandes 103 

_________________________________________ 104 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 105 
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