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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 1 

EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 20.02.2017. 2 

 

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, na sala 102 da 3 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 4 

de Osasco, a primeira reunião ordinária de dois mil e dezessete da Comissão de Pós-graduação em 5 

Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, as quatorze horas. Estiveram presentes 6 

o coordenador do Programa, Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o 7 

Prof. Dr. Daniel Feldmann, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon 8 

Costa, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto, o Prof. Marcelo 9 

Soares de Carvalho, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari e o 10 

representante discente Rafael Martins de Oliveira. Justificaram ausências, o vice-coordenador do 11 

Programa, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado que encontrava-se de férias, a Profa. Dra. Karen 12 

Fernandez Costa que estava de férias, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos que estava de férias e 13 

o Prof. Dr. Veneziano Araújo. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes.  14 

II) Ordem do dia: 1) Atribuição das bolsas para os alunos ingressantes 2017. 2) Grupos de 15 

Pesquisa e o CeAD (Centro de Análise de Desenvolvimento). 3) Revisão do Regimento da CPED. 16 

Inaugurando a reunião, o professor Paulo abriu a seção de Informes dizendo que a grade horária 17 

para o primeiro semestre de 2017 encontrava-se disponível na página do programa no site da 18 

EPPEN, bem como os horários e salas. Informou que os professores que darão aula na parte da 19 

manhã poderiam, se assim desejarem, dar aula das 9h às 13h. Informou também que a aula magna 20 

será no dia 27/03 às 14h com a participação de Otaviano Canuto, Diretor Executivo do Banco 21 

Mundial para o Brasil e outros 8 países que proferirá a palestra “Desequilíbrios Globais em Alta”. 22 

Com a palavra, o professor Julio sugeriu que a palestra se integrasse na programação da Semana de 23 

Integração que ocorrerá no mesmo dia e que toda a comunidade acadêmica pudesse participar, 24 

apesar de ser um evento da pós-graduação. Todos concordaram e assim foi encaminhado. Na 25 

sequência, o professor Paulo informou que as aulas começarão dia 07/03. Com a palavra, o 26 

professor Daniel sugeriu que se fizesse uma reunião com todos os professores e alunos. Após 27 

discussões ficou decidido que haverá uma reunião com todos na primeira semana de aula entre as 28 

14h e 16h. Dando continuidade à reunião, o professor Paulo abriu a Ordem do Dia tratando do 29 

primeiro item da pauta: Atribuição das bolsas para os alunos ingressantes 2017. O professor Paulo 30 
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informou que apenas 5 candidatos confirmaram cursar o mestrado e a classificação final ficou 31 

conforme segue: 1º Rafaella Lima dos Santos, 2º Juliana Reksua Rosa, 3º Vinicius Azevedo Bastos, 32 

4º Monise de Jesus Cardoso e 5º Alessandra Vargas. Foi informando também que as duas bolsas 33 

seriam distribuídas aos primeiros colocados na classificação final, conforme critério aprovado 34 

anteriormente. Portanto, as candidatas Rafaella Lima dos Santos e Juliana Reksua Rosa foram 35 

contempladas com as bolsas, caso não tenham vínculo empregatício, conforme regras da Capes. 36 

Com a palavra, o professor André sugeriu como assunto de pauta para próximas reuniões 37 

“Planejamento de divulgação da Unifesp para atrairmos mais alunos”. Dando continuidade à 38 

reunião, o segundo item da pauta fora tratado: Grupos de Pesquisa e o CeAD (Centro de Análise de 39 

Desenvolvimento). Com a palavra o professor Paulo voltou a sugerir que se pensasse em estratégias 40 

para fomentar a questão dos grupos de pesquisa e que eles voltassem a funcionar. A professora 41 

Cláudia sugeriu que algum(a) professor(a) tomasse frente desse assunto como uma espécie de 42 

coordenação para que o grupo começasse a funcionar. Após discussões, ficou decidido que o 43 

professor André traria uma proposta inicial de estratégias sobre o grupo de pesquisa para ser 44 

discutido com todos. Também ficou decidido que marcariam uma reunião separada para tratar 45 

exclusivamente desse assunto. Na sequência, o terceiro e último item da pauta fora tratado: Revisão 46 

do Regimento da CPED. Com a palavra, o professor Paulo informou que o Rafael e o professor 47 

Fábio Alexandre incluíram algumas sugestões ao documento e após discussões, o documento 48 

começou a ser projetado para os membros sugerirem alterações. O texto final será encaminhado aos 49 

professores para analisarem e, após 15 dias uma reunião será marcada para aprovação final do 50 

documento. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de 51 

Sá Porto agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, 52 

Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes.  53 

 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Paulo Costa Curta de Sá Porto 

Coordenador  
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Prof. Dr. Alberto Handfas 
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Rafael Martins de Oliveira 

Representante Discente 

 

 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 
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Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 


