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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 15.06.2020. 3 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se, por meio virtual, a reunião 4 

ordinária da Comissão de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus 5 

Osasco, com início às dez horas. Estiveram presentes a Profa. Dra. Luciana Rosa, Coordenadora, o 6 

Prof. Dr. Fábio Luís, a Profa. Dra. Cláudia Tessari, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. 7 

Dr. Daniel Augusto Feldmann, o Prof. Dr. Eduardo Machado, a Profa. Dra. Daniela Vaz, o Prof. Dr. 8 

Paulo Costacurta, o Prof. Dr. Diogo Prince, o Prof. Dr. Marcelo Carvalho, o Prof. Dr. Veneziano de 9 

Castro, além dos representantes dos discentes Amanda Bento e Abraão Tavares. Antes de começar a 10 

reunião, a Coordenadora cumprimentou a todos e então passou aos assuntos da pauta. 1) Informes. 11 

A)  Coleta Capes. A Profa. Luciana informou que na semana do dia 5/6 os dados da Coleta Capes 12 

foram enviados e que a Pró-Reitoria homologou no dia 11. A Profa. Luciana informou também que 13 

os dados de 2019 ainda não aparecem no Quali Capes e que no dia 18 a Capes fará uma live para 14 

ensinar os coordenadores a lançar os livros (2016 a 2018). A Profa. Luciana esclareceu que os 15 

dados estão mais robustos e que ela tem recebido muito apoio da ProPGPq. A Profa. Luciana disse 16 

que criará uma pasta para que os professores possam fazer o upload de seus livros e capítulos. B) 17 

Credenciamento e descredenciamento de docentes. A Profa. Luciana informou que a Coordenação, 18 

em comum acordo com o Prof. Gustavo, resolveu descredenciá-lo do Programa, visto que no 19 

momento ele não tem disponibilidade para ministrar disciplinas, participar de reuniões ou orientar 20 

alunos. A partir dessa situação, a Profa. Luciana sugeriu que para os próximos credenciamentos seja 21 

feito um edital que leve em consideração a contribuição do docente antes do seu vínculo com o 22 

Programa e não apenas suas publicações. Ela citou o exemplo da Profa. Solange Ledi, que tem 23 

participado de diversas maneiras, sem estar credenciada. O Prof. Veneziano disse que gostaria de 24 

ouvir a opinião dos colegas. O Prof. Júlio disse que acha a decisão acertada. O Prof. Diogo 25 

concordou. C) RNP e SEI. O Prof. Veneziano informou que a Pró-Reitoria disponibilizou a 26 

plataforma RNP para as bancas que estão acontecendo remotamente durante a pandemia e que as 27 

atas poderão ser assinadas pelo SEI. 2) Ordem do dia. a) Seminários de Pesquisa. A Profa. Luciana 28 

informou que nos últimos anos a disciplina, que é obrigatória, foi ministrada pelo Prof. Júlio, Prof. 29 

Murilo e Prof. Fábio Alexandre. A Profa. Luciana pediu sugestões para a disciplina. O Prof. Júlio 30 

fez uma relato de como a disciplina vinha acontecendo e disse que acredita que a disciplina deveria 31 

ser de 60h ao invés de 30h. O discente Abraão pediu a palavra e sugeriu que a disciplina fosse 32 
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ofertada no 1º. Semestre. O Prof. Veneziano ponderou que a alteração de carga-horária não é 33 

simples e sugeriu que fossem oferecidas algumas aulas de 4h, depois fosse dado um tempo para que 34 

os alunos desenvolvessem seus projetos e, posteriormente, fossem dadas as aulas restantes. A Profa. 35 

Luciana sugeriu que fossem dadas algumas aulas no 1º. semestre e o restante no 2º. Além disso, 36 

poderiam ser oferecidos mais seminários (conforme os eventos que já têm acontecido). O discente 37 

Abraão acredita que poderia ocorrer um esvaziamento da disciplina no 2º. semestre. A discente 38 

Amanda destacou que os seminários que estão acontecendo estão sendo muito produtivos. O Prof. 39 

Daniel destacou a facilidade de fazer seminários virtuais deve ser aproveitada. A Profa. Luciana 40 

destacou que os seminários estão acontecendo quinzenalmente para não sobrecarregar os alunos. 41 

Além disto, ela disse que irá avaliar a possibilidade de intercalar seminários mais teóricos e outros 42 

mais aplicados. A Profa. Cláudia sugeriu que professores e alunos também participem de eventos 43 

promovidos por outras instituições. A Profa. Luciana propôs voltar ao tópico da disciplina 44 

Seminários (2020) e o Prof. Veneziano questionou se alguém se disporia a assumi-la. A Profa. 45 

Luciana se prontificou a ficar com uma parte, mas precisaria de alguém de Quantitativa e outra 46 

pessoa de História. O Prof. Diogo fez algumas propostas de conteúdo e de abordagem. A Profa. 47 

Luciana pediu que o Prof. Júlio disponibilize seu material e considerações. A Profa. Luciana ficou 48 

de montar uma proposta e apresentará na próxima reunião. B) Revista. A Profa. Luciana montou um 49 

grupo de trabalho com os alunos para dar andamento à Revista. A discente Amanda fez uma 50 

reunião com a Andréa da Biblioteca e foram levantadas as pendências existentes. Ela esclareceu 51 

também que, no modelo atual da revista, é necessário que um professor assuma a coordenação. A 52 

Profa. Cláudia se dispôs a assumir a tarefa nesse primeiro momento, para entender a verdadeira 53 

demanda e apresentar uma proposta. O discente Abraão destacou que é possível que um discente 54 

assuma a coordenação, desde que a proposta da revista seja reformulada. A Profa. Luciana 55 

questionou se os pós-graduandos têm interesse em desempenhar esta atividade. Os representantes 56 

discentes farão uma consulta junto aos demais alunos. O Prof. Daniel disse que, caso o artigo não 57 

precise ser inédito, é possível aproveitar publicações que já tenham sido feitas em blogs. O Prof. 58 

Veneziano disse que pede-se ineditismo. A Profa. Luciana reforçou que a revista não pode ser 59 

endógena. C) Horário e disciplinas para próximo semestre. A Profa. Luciana informou que a aluna 60 

Amanda fez um levantamento sobre as demandas de optativas dos alunos. A Profa. Luciana 61 

questionou a disponibilidade dos professores e lembrou que muito provavelmente o 2º. semestre 62 

acontecerá remotamente. Os professores irão avaliar e informar suas disponibilidades. Os 63 

representantes discentes farão um levantamento junto aos alunos sobre as disciplinas obrigatórias. A 64 
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Profa. Luciana destacou que os alunos da graduação também poderão cursar as disciplinas 65 

optativas. O Prof. Venziano manifestou preocupação em relação à sobreposição de horários/salas 66 

com a graduação. O Prof. Júlio disse que como a Pós marcará com antecedência, terá preferência. 67 

Ele disse ainda que as aulas presenciais não voltarão antes de outubro. O Prof. Eduardo questionou 68 

que ferramenta deverá ser usada nas aulas remotas. O Prof. Júlio disse que o professor pode usar o 69 

Google Meet ou qualquer outra plataforma que prefira. O Prof. Eduardo disse que usou o RNP e 70 

gostou bastante. D) Orientações por professor. A Profa. Luciana disse que muitos professores já 71 

preencheram a planilha e fizeram contato com os alunos. A Profa. Luciana destacou a situação da 72 

Profa. Pollyana, que não foi descredenciada do Programa porque seu orientando tinha bolsa Fapesp, 73 

porém o Rodolfo defenderá em breve. A Profa. Luciana disse que é necessário consolidar a 74 

planilha, para verificar quem realmente já está definido. E) Proap. O Prof. Veneziano informou que 75 

parte da verba chegou, mas que uma parte já está comprometida para pagamento da taxa da Anpec. 76 

Apesar disso, ainda há verba disponível para participação em eventos. A Profa. Luciana disse que 77 

precisa devolver a planilha com as alocações por rubrica até o dia 17. A sugestão da Juliana é alocar 78 

100% da verba em serviços de terceiros PJ. Foi colocado em votação e todos concordaram. O Prof. 79 

Veneziano destacou que a verba é proporcional à nota do Programa e ao número de alunos. O Prof. 80 

Fábio Luís questionou se é possível usar a verba para publicação de um livro. A Profa. Luciana irá 81 

consultar a Juliana. A Profa. Cláudia informou aos presentes sobre o evento que ela está 82 

organizando e disse que ele acontecerá on line. Ela disse ainda que a Fapesp está devolvendo todos 83 

os pedidos que envolviam viagens e que o edital do CNPq irá contemplar apenas eventos de grande 84 

porte e em áreas prioritárias. O Prof. Diogo questionou se pode usar a verba Proap para membership 85 

em um evento internacional. A Profa. Luciana também irá buscar essa informação com a Juliana. A 86 

Profa. Luciana destacou que os alunos também podem solicitar essa verba. F) Bancas. A Profa. 87 

Luciana apresentou as bancas dos alunos Rodolfo Franco (defesa), Fernando Martins (qualificação) 88 

e Gabriella Rocha (qualificação). Todas foram aprovadas por unanimidade.  Antes de encerrar a 89 

reunião, a Profa. Luciana informou que um dos projetos sobre Covid da universidade não foi 90 

aprovado, por isso, não receberemos novas bolsas neste momento. A aluna Amanda aproveitou 91 

também a oportunidade para questionar sobre os prazos de defesa e qualificação. O Prof. Veneziano 92 

esclareceu que o aluno precisa qualificar até 6 meses antes do final do curso e que deve existir um 93 

prazo de 3 meses entre a qualificação e a defesa. O Prof. Veneziano também aproveitou para 94 

informar que talvez seja necessário aprovar ad referendum a banca do aluno Gustavo, devido aos 95 

prazos exíguos, e o Prof. Diogo informou que talvez precise solicitar nova prorrogação de prazo 96 



 

 

 

 

   

Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
Mestrado em Economia e Desenvolvimento 

para a aluna Gleicimara, em função da pandemia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 97 

encerrada e eu, Vânia Vargas, lavrei a ata. 98 

___________________________________ 99 

Profa. Dra. Luciana Rosa 100 

_________________________________ 101 

Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari 102 

____________________________________ 103 

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann 104 

___________________________________ 105 

Prof. Dr. Fábio Luís  106 

__________________________________ 107 

Prof. Dr. Eduardo Machado  108 

__________________________________ 109 

Prof. Dr. Paulo Costacurta 110 

__________________________________ 111 

Profa. Dra. Daniela Vaz 112 

__________________________________ 113 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 114 

__________________________________ 115 

Prof. Dr. Diogo Prince 116 

__________________________________ 117 

Prof. Dr. Marcelo Carvalho 118 

__________________________________ 119 

Prof. Dr. Veneziano de Castro 120 

__________________________________ 121 

Amanda Bento - discente 122 

__________________________________ 123 

Abraão Tavares - discente 124 


