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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 1 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS 2 

OSASCO (CPED), EM 14.06.2021. 3 

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

remoto, a 5º 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, Professor Dr. André Roncaglia de Carvalho, Professora Dra. Cláudia 8 

Alessandra Tessari, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professora Dra. Daniela Verzola Vaz, 9 

Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. Eduardo Luiz Machado, Professor Dr. Julio 10 

Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Marcelo Soares Carvalho, Professor Dr. Paulo Costacurta de 11 

Sá Porto, Professora Dra. Solange Ledi Gonçalves, Jéssica Giani e Isabela Fernandes. Às 09h27 a 12 

Professora Luciana deu início a sessão e passou aos informes. Informes da Direção. A professora 13 

Luciana passou a palavra para o professor Julio. Informou que na última Congregação foi discutido 14 

sobre o problema do orçamento enfrentado IFES, tanto nas questões de custeio quanto nas questões 15 

do pagamento dos salários e contratação de professores visitantes. Existe um déficit para o 16 

pagamento dos salários até o final do ano.  Nesse sentido fica difícil fazer a contratação de docentes 17 

e professores visitantes, pois no custeio há um bloqueio de 2,7 bilhões e redução dos recursos. Se 18 

estivéssemos em trabalho presencial já estaríamos com dificuldade em manter o funcionamento do 19 

campus. Na última quarta, dia 09/06 foi desbloqueada a quantia de 1,1 bilhão, mas não se sabe qual 20 

o destino da verba e provavelmente será utilizada para custear o ENEM desse ano. Essa semana terá 21 

inicio uma série de reuniões para discutir o orçamento. Outro informe foi referente ao calendário de 22 

vacinação que foi divulgado no dia 13/06 e foi solicitada a inclusão dos trabalhadores da Educação. 23 

Continuando com os informes, o professor Julio mencionou que está em andamento no site da 24 

Unifesp uma consulta pública sobre o teletrabalho, que envolve TAES e docentes, mas que difere 25 

do trabalho remoto. E por último informou que dentro de uma semana haverá a abertura do 26 

Congresso da Unifesp. Informes da Câmara de Pós-graduação.  O professor André informou que 27 

no mês de maio houve uma reunião da PROPGPq a respeito do repositório institucional, de forma a 28 

melhorar a avaliação da Unifesp, ocasião em que foi definido um fluxo de teses e dissertações. 29 

Também informou sobre o novo sistema de notas da pós-graduação, o SIIU 2.0, onde os professores 30 

farão a oferta das disciplinas e mencionou a questão dos prazos das rematrículas que devem ser 31 

feitas em tempo para não gerar maiores problemas. O professor André informou ainda sobre a 32 
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publicação do edital Fapesp em Centro de referência e Desenvolvimento que irá disponibilizar 33 

milhões de reais durante cinco anos. O professor Eduardo Machado pediu a palavra e informou 34 

sobre a possibilidade da inscrição de estudantes estrangeiros para cursarem as disciplinas da pós-35 

graduação e colocou que todas as disciplinas do PPED do próximo semestre poderiam ser 36 

cadastradas. A professora Luciana se prontificou em verificar maiores informações a respeito. Sobre 37 

a verba PROAP a professora Luciana informou que ainda não há notícias do recurso para 2021. 38 

Seleção 2022. A ANPEC já fez o edital de divulgação. Com relação a possibilidade de seleção por 39 

projeto, a professora Luciana informou que os docentes estão com uma média de três orientandos. 40 

Sobre as desistências existem alunos com dificuldade de obter renda, que abrem mão da bolsa para 41 

trabalhar, sendo uma situação preocupante para os discentes conseguirem terminar o mestrado, além 42 

da situação psicológica por conta da pandemia. A professora Luciana se prontificou a realizar um 43 

levantamento da situação e solicitou ajuda do professor Diogo e representantes discentes Isabela e 44 

Jéssica. A professora Cláudia pediu a palavra e mencionou a sobre dos alunos que não atuam ou não 45 

atuarão na área acadêmica e que a Capes leva em consideração essa questão. Respondendo ao 46 

comentário da professora Claudia, a professora Luciana relatou que existem egressos que estão 47 

atuando no setor público e que fará um estudo mais detalhado sobre isso.  A discente Isabela pediu 48 

a palavra e informou que fez uma reunião com os discentes para discutirem a situação das 49 

disciplinas e trará um retorno na próxima reunião. Pauta. Disciplinas do segundo semestre. A 50 

definição ficou da seguinte forma: professor Marcelo Carvalho com Macroeconomia, professores 51 

Daniela e Diogo com Econometria, professores Veneziano e Paulo Porto com Análise Regional e 52 

Urbana. A disciplina de Ciclos Econômicos foi solicitada pelos alunos. Com relação a disciplina de 53 

Política Internacional, o professor Daniel Feldmann informou que a disciplina foi ministrada junto 54 

com o professor Fábio Luis e gostaria de ministrar novamente com a ajuda do professor às quartas 55 

no período da tarde. A discente Jéssica apresentou em tela um levantamento das disciplinas de 56 

maior interesse dos discentes, sendo a mais pedida Moeda, Inflação e Desenvolvimento e pretende 57 

fazer outro questionário com o interesse nos horários. Em Economia da Regulação, a professora 58 

Luciana informou ao professor Eduardo que a disciplina precisa ser ofertada com outra, pois 59 

equivale a dois créditos. O professor André se prontificou a ofertar a disciplina de Moeda, Inflação 60 

e Desenvolvimento no próximo semestre. A discente Isabela questionou se haverá opções de dias da 61 

semana para não ocorrer conflitos. A professora Luciana respondeu que serão sete disciplinas 62 

ofertadas e duas deverão ocorrer durante o dia. O professor Julio pediu a palavra para lembrar o 63 

problema de alocação das salas de aula no retorno presencial. A professora Luciana respondeu que a 64 
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intenção é finalizar o segundo semestre de forma remota. O professor André mencionou sobre o 65 

reconhecimento de diplomas internacionais, se haveria interesse do PPED em fazer esse 66 

reconhecimento e que seriam necessários dois docentes para isso. Após discussão não houve uma 67 

decisão sobre o tema. Por fim, a professora Luciana parabenizou os discentes e orientadores pelas 68 

defesas ocorridas em maio e finalizou a reunião. Às 10h40min a reunião foi declarada encerrada e a 69 

ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em 70 

Economia e Desenvolvimento da EPPEN. 71 
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Jéssica Giani 97 

________________________________________ 98 

Isabela Fernandes 99 
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Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 101 


