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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 1 

E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 07.05.2018. 2 

 

Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da UNIFESP, 3 

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

terceira reunião ordinária de dois mil e dezoito da Comissão de Pós-graduação em Economia e 5 

Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas. Estiveram presentes a coordenadora 6 

do Programa, Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. 7 

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

Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Veneziano Araújo 9 

e os representantes discentes Rafaella Lima dos Santos e Gustavo Machado Brighenti. Justificaram 10 

ausências: a Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. 11 

Claudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. Flavio Tayra, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa e o 12 

Prof. Dr. Paulo Costacurta Sá Porto. Não justificou ausência: o Prof. Dr. Dr. Sidival Tadeu Guidugli,  13 

o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça e o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto. A reunião fora 14 

agendada para tratar da seguinte pauta: I) Expediente: Aprovação da ata de 09/04/2018. II) 15 

Informes. III) Ordem do dia: 1) Pedido de trancamento: Matheus Pizzani. 2) Alocação da verba 16 

PROAP. 3)  Discussão dos casos dos estudantes: Valter Augusto Fernandes e Alessandra Vargas. 17 

4) Pedidos PAD 2º semestre 2018. 5) Status das bolsas. 6) Aprovação da banca de mestrado de 18 

Samir Luna de Almeida. 7) Convalidação das disciplinas do estudante Rafael Martins. 8) Verba 19 

PROAP - pedido Fábio Alexandre dos Santos. 9) Eleição para suplência da representação do 20 

PPED nas reuniões da Câmara de pós graduação. Inaugurando a reunião, a professora Luciana 21 

agradeceu a presença de todos e abriu a seção de Expediente submetendo a ata da última reunião, 22 

realizada dia 09/04/2018. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a seção de Informes 23 

foi aberta com o informe dos 7 editais de pesquisa da Capes disponíveis e a professora Luciana 24 

disse que enviará a todos os links. Bolsas: foi encaminhado pedido para 3 novas bolsas. Explicou 25 

que os pedidos agora são feitos pela Câmara de Pós-graduação. Informou sobre o pedido de 26 

software sobre a gestão e acompanhamento dos estudantes à Direção Administrativa. A ideia é saber 27 

quem frequenta e quem não frequenta para acompanhamento dos alunos, principalmente os alunos 28 

bolsistas. A Direção Administrativa ficou de dar uma resposta sobre a demanda assim que 29 

obtiverem maiores informações a respeito desse software em outros campi. Anpec: informou que 30 
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pediu à gestão da Anpec a inserção do pedido de que os candidatos da seleção de 2019 deverão 31 

enviar ao programa o projeto de pesquisa, currículo Lattes e o histórico escolar. Informou que a 32 

grade horária será discutida na próxima reunião. Em relação à verba Proap, a professora disse que a 33 

verba de 8 mil reais chegou e que a CPED precisaria gerir esse recurso. Na sequência, a Ordem do 34 

dia começou a ser tratada com o primeiro item da pauta: Pedido de trancamento Matheus Pizzani. 35 

Pedido aprovado por unanimidade. 2) Alocação da verba PROAP. Foram aprovadas as alocações 36 

dos recursos: i) não ter nada na rubrica de transporte e ii) 60% do valor para docentes (diárias - 37 

saída e trazer pessoas para bancas), 30% de diárias para estudantes e 10% para serviços de terceiros. 38 

3) Discussão dos casos dos estudantes: Valter Augusto Fernandes e Alessandra Vargas. 39 

Alessandra desistiu, não entrou em contato ou pediu outras orientações. Em relação ao Valter, ele 40 

não possui projeto de pesquisa e está sem orientador. O aluno chegou a pedir para ser orientado pela 41 

professora Luciana e essa, por sua vez, solicitou reunião com o aluno que nunca respondeu. A 42 

professora Daniela disse que quando o professor sair para pós-doutorado ou outras atividades 43 

acadêmicas, a orientação deve continuar e sugeriu que o assunto deva ser pautado em reuniões 44 

futuras. O professor Fábio Alexandre concordou com a fala da professora Daniela e ressaltou que o 45 

Valter era bolsista e que devemos observar como ficará essa questão. Ficou decidido que fariam um 46 

levantamento se o aluno pediu/registrou trancamento. Caso o aluno não tenha pedido, será 47 

desligado automaticamente. Aprovado por unanimidade. Também ficou decido que a coordenação 48 

procurará saber com a Câmara de Pós-graduação e Pró-reitoria de Pós-graduação como proceder 49 

com o caso do ressarcimento das bolsas recebidas pelo aluno. Decisão aprovada por unanimidade. 50 

Foi comunicado aos estudantes e alunos que o tema estaria em pauta na reunião de hoje, mas o 51 

aluno Valter não esteve presente para se defender, nem enviou representante para defendê-lo. 4) 52 

Pedidos PAD 2º semestre 2018. A coordenação chamará a responsável pelo PAD na Unifesp para 53 

participar de reunião na CPED e sugeriu que os pedidos continuassem a serem enviados. 5) Status 54 

das bolsas. A coordenação solicitou à Câmara de Pós-graduação que as 6 bolsas que venceram dia 55 

28/02/2018 sejam renovadas e que uma delas seja repassada imediatamente ao aluno Vinícius 56 

Bastos e que as 5 restantes sejam rateadas entre os estudantes. São 9 bolsas de 12 meses sendo 57 

solicitadas, sendo 3 delas já pedidas pela antiga coordenação. 6) Aprovação da banca de mestrado 58 

de Rafael Martins. Banca aprovada por unanimidade. A professora Luciana aproveitou a 59 

oportunidade para pedir que a banca de defesa do seu orientando, Samir Luna de Almeida, dado que 60 

ainda não conseguiram membro externo, fosse aprovada ad referendum. Banca aprovada por 61 
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unanimidade. 7) Convalidação das disciplinas do estudante Samir Luna de Almeida. Foram 62 

aprovadas as seguintes disciplinas Tópicos Especiais em Economia e Desenvolvimento como 63 

equivalente a Tópicos Avançados de Teoria Econômica e Desenvolvimento Sustentável como 64 

equivalente a Cultura e Ação Política. 8) Verba PROAP - pedido Fábio Alexandre dos Santos. 65 

Foram aprovadas que os professores Julio e Flávio terão (juntos) direito a uma diária internacional 66 

(U$ 260). Também foi aprovada uma diária internacional para o professor Fábio Alexandre. 9) 67 

Eleição para suplência da representação do PPED nas reuniões da Câmara de pós-graduação. O 68 

nome do professor Fábio Alexandre foi aprovado como primeiro suplente e o professor André 69 

Roncaglia como segundo suplente por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 70 

encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes. 71 
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