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

PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS 2 

OSASCO (CPED), EM 18.02.2021. 3 

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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, Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho, Professora Dra. Cláudia Alessandra 8 

Tessari, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, 9 

Professor Dr. Eduardo Luiz Machado, Professor Dr. Marcelo Soares de Carvalho, Professor Dr. 10 

Paulo Costacurta de Sá Porto, e Abraão da Cruz Tavares, Isabela Fernandes. Às 10h00 a Professora 11 

Luciana deu início a sessão e passou aos informes: Bolsas. No dia 17/10 a Capes enviou um 12 

informe sobre a distribuição das bolsas. A professora Luciana questionou a PROPGPq quais os 13 

critérios de distribuição das bolsas. O PPED manterá as quatro bolsas para alunos novos. Os 14 

discentes Francisco Taina e Guilherme irão trabalhar e por isso serão transferidas para os alunos 15 

ingressantes, sendo duas bolsas para um ano e quatro bolsas para dois anos. O professor Veneziano 16 

pediu a palavra e mencionou que estão buscando bolsas junto à PROPGPq. O discente Abraão 17 

perguntou sobre os critérios de distribuição das bolsas, a professora Luciana informou que ainda 18 

não foi decidido como serão os critérios, mas a princípio os dois primeiros colocados da Anpec, e as 19 

bolsas de um ano para os alunos de 2020. O professor Veneziano explicou que foi feito um trabalho 20 

de ranqueamento e que a professora Luciana fará uma planilha das bolsas para apresentar a todos. 21 

Aula Magna: Será apresentada no dia 9 de março com os professores Naércio e Rudi Rocha e será 22 

sobre saúde e desigualdade no formato de Live. O professor Veneziano informou que estão 23 

providenciando um canal no Youtube para o Programa. Com a palavra os discentes Abraão e 24 

Isabela fizeram um relato da carta enviada pelos discentes em dezembro, ocasião em que se 25 

reuniram para conversar sobre o ano letivo, das dificuldades em meio a pandemia. Algumas 26 

solicitações foram enviadas, mas a maior demanda foi sobre o curso no formato remoto em relação 27 

ao tempo das aulas. Foi discutido sobre a gravação das aulas e a disponibilização, pois existem 28 

dificuldades no acompanhamento das disciplinas nesse formato online, Outro ponto discutido foi 29 

sobre um meio de comunicação mais organizado como uma página dos pós-graduandos com um 30 

melhor ambiente de comunicação e divulgação. O discente Abraão mencionou as redes sociais para 31 

dar visibilidade ao Programa. A discente Isabela comentou sobre cursos de verão, no interesse em 32 
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trazer para o Programa cursos de nivelamento com a finalidade de auxiliar nos estudos, 33 

principalmente em econometria. Fizeram um informe sobre o PAD e os discentes bolsistas 34 

receberam a notícia com entusiasmo. O discente Abraão ressaltou a importância do PAD por contar 35 

como disciplina e créditos. A última pauta da reunião do corpo discente foi inclusão de Ações 36 

Afirmativas no edital por conta das pesquisas desenvolvidas e os desafios dos discentes. A 37 

professora Luciana mencionou que ocorreram alguns problemas com as disciplinas, sendo que o 38 

professor Fábio Luis pediu o desligamento do Programa. Sobre o PAD, a responsabilidade é do 39 

professor, o programa será aberto para toda universidade e os discentes de qualquer campus 40 

poderão se inscrever. O professor Veneziano lembrou a importância de o aluno bolsista fazer a 41 

inscrição. Ainda sobre as disciplinas, o professor Veneziano informou que houve a antecipação de 42 

Seminários de Pesquisa para o primeiro semestre, a pedido dos alunos e que serão ofertadas mais 43 

eletivas no segundo semestre. A respeito das Ações Afirmativas, a professora Luciana mencionou a 44 

necessidade de institucionalizar e entente como demanda importante. Sobre o nivelamento são 45 

poucos os professores no curso e no departamento de Economia. O professor Diogo pediu a palavra 46 

e lembrou as dificuldades na questão das bolsas para o nivelamento, pois as bolsas iniciam no mês 47 

de março, o que empurraria as disciplinas para depois e isso dificultaria a questão do nivelamento. 48 

Diante dos relatos, a professora Luciana solicitou uma comissão formada pelos alunos para levar 49 

todas as demandas à coordenação do Programa e respondeu a pergunta da discente Isabela 50 

explicando que o primeiro semestre será até setembro, de forma remota, e tudo indica que o 51 

segundo também será da mesma forma, ou seja, as aulas do Programa em 2021 serão totalmente 52 

remotas. Sucupira: A coleta está em ordem e a plataforma foi aberta novamente para possíveis 53 

correções. Aprovação da ata de dezembro: aprovada com uma abstenção. Pauta: Banca de 54 

defesa discente Ana Luísa de Camargo Pinheiro: Aprovada. Banca de qualificação da discente 55 

Tais Maria Gomes de Lima: Aprovada. Professora Solange Ledi - CPPD. A professora Luciana 56 

relatou que ainda não sabem se a professora Solange será avaliada pelo departamento de Economia 57 

ou departamento Multidisciplinar. Fez uma declaração das co-orientações via SEI do trabalho que a 58 

professora vem desempenhando. No entendimento dos professores Veneziano e André o tema não 59 

devia ser votado, sendo apenas uma formalidade da coordenação. Prorrogação de prazo discente 60 

Gustavo Brighenti. O professor Veneziano explicou que o discente qualificou em 2020 e a banca 61 

sugeriu vário insights, mas que devido a pandemia precisou retornar para Santa Catarina. A 62 

expectativa é que a defesa ocorra em dois meses. Aprovado por todos. Prorrogação de prazo Tais 63 

Maria Gomes de Lima. O professor André explicou que a discente mudou de tema da pesquisa e 64 
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devido a pandemia acabou prejudicando o trabalho, mas acredita que em dois ou três meses já esteja 65 

defendendo. Aprovado com uma abstenção. Declaração de responsabilidade. O professor 66 

Veneziano colocou o ponto em dúvida da necessidade de votação. Relatou que até dezembro o CEP 67 

exigia declaração de pesquisa com seres humanos e não seres humanos. As pesquisas que não 68 

envolvem seres humanos, o Comitê de Ética solicitava uma declaração. A professora Cláudia se 69 

prontificou a esclarecer essa dúvida junto ao CEP. Edital de credenciamento docente. O professor 70 

Veneziano explicou que os pedidos chegaram de forma extemporânea e foi sugerido um edital pela 71 

professora Débora da PROPGPq. A professora Luciana apresentou o edital em tela. A PROPGPq 72 

orientou que o docente possa dar uma contribuição, pois é a forma de conhecer o trabalho na 73 

condição de colaborador, antes de fazer parte do corpo docente permanente do Programa, dessa 74 

forma o professor pode colaborar em uma disciplina mesmo não tendo vínculo com a Unifesp. O 75 

professor Diogo explicou que qualquer colaborador pode solicitar a inclusão como docente 76 

permanente. A respeito do prazo de inscrição seria de até dia 8 de março para que seja feito um 77 

parecer na reunião de 15 de março para deliberação. O professor Veneziano abriu a votação para o 78 

edital. Aprovado com duas abstenções. Prazo para candidatura. Aprovado com uma abstenção. Às 79 

11h30min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 80 

secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento da EPPEN. 81 

_________________________________________ 82 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 83 

_________________________________________ 84 

Profa Dra. Cláudia Alessandra Tessari 85 

_________________________________________ 86 

Profa Dra. Daniel Augusto Feldmann 87 

_________________________________________ 88 

Prof. Dr.  Diogo de Prince Mendonça 89 

_________________________________________ 90 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 91 

________________________________________ 92 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 93 

________________________________________ 94 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 95 

________________________________________ 96 
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Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 97 

________________________________________ 98 

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto 99 

________________________________________ 100 

Abraão da Cruz Tavares 101 

________________________________________ 102 

Isabela Fernandes 103 

_________________________________________ 104 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 105 


