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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 1 

E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 17.09.2018. 2 

 

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

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

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

Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e quinze minutos. 6 

Estiveram presentes a coordenadora do Programa, Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o vice-7 

coordenador Prof. Dr. Veneziano Araújo, o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho, a Profa. Dra. 8 

Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos 9 

Santos, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa e os representantes discentes Rafaella Lima dos 10 

Santos e Gustavo Machado Brighenti. Justificaram ausências: o Prof. Dr. Marcelo Soares de 11 

Carvalho, o Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel, o Prof. Dr. Flavio Tayra, o Prof. Dr. Eduardo Luiz 12 

Machado, a Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto e 13 

o Prof. Dr. Daniel Feldmann. Não justificaram: o Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa, o Prof. Dr. Gustavo 14 

Pereira da Silva, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. 15 

Murilo Leal Pereira Neto e o Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli. A reunião fora agendada para tratar 16 

da seguinte pauta: I) Informes. II) Aprovação de ata. III) Ordem do dia: 1) Carta pedindo bolsa de 17 

pós-doutorado. 2) Regimento:  a) alteração da questão da orientação em caso de pós doutorado;  18 

b)caso dos estudantes especiais fazendo disciplinas obrigatórias antes de entrarem no curso; c) 19 

trancamento/prazo. 3) Convalidação de disciplinas: a) Elson e o pedido de convalidação de 20 

disciplinas - apresentar regimento; b) Pedido de convalidação de disciplinas Juliana Reksua Rosa. 21 

4) Nome para substituir o professor Daniel Feldmann no comitê de ciências humanas da PropgPq. 22 

5) Verba PROAP: disponibilidade/regras. 6) Verba PROAP para aluna Eloiza Regina Ferreira de 23 

Almeida. 7) Grupos de correção para a prova discursiva de economia brasileira. 8) Requerimento 24 

de Cancelamento de disciplina do aluno Caio Cruz Santos e Marcelo Vicente Lancerotti. 9) 25 

Solicitação de prorrogação de prazo de integralização do curso do aluno Daniel Takeshi Watanabe 26 

e Mario Henrique. 10) Pedido de exame de qualificação do aluno Luciano Correa Simões. 27 

Inaugurando a reunião, a professora Luciana agradeceu a presença de todos e abriu a seção de 28 

Informes, falando sobre as divulgações de defesas do programa nos murais da instituição e que a 29 

primeira já fora feita com a defesa do Samir. Universal CNPq: inscrições encerradas no dia de hoje. 30 
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Importância do primeiro ano de mestrado para os critérios da Capes: o primeiro ano é crucial e 31 

devemos pensar sobre a questão dos alunos especiais. O professor Veneziano disse acreditar que 32 

devemos estabelecer que as disciplinas obrigatórias devessem ser disponibilizadas já no primeiro 33 

ano. Caso Gilberto: o orientador pediu 6 meses de prorrogação, porém o aluno entendeu que foi 1 34 

ano de prazo e acabou perdendo o prazo para pedido de prorrogação por mais 6 meses, sendo 35 

desligado do programa. O orientador e discente pediram o religamento e a prorrogação por mais 6 36 

meses, porém, a coordenação salientou que gostaria que esse tipo de situação não voltasse a se 37 

repetir. Seleção 2019 Anpec: os candidatos já foram divulgados pela Anpec e houve uma queda de 38 

21% no número de inscritos na seleção da ANPEC e 31% de queda dos inscritos no PPED em 39 

relação ao ano anterior. A coordenação disse que em algum momento este conselho teria que 40 

discutir a questão da forma de seleção do programa, já que a atual forma estaria causando a 41 

diminuição de interessados ao programa. O professor André Roncaglia pediu que fosse incluído o 42 

informe sobre o convênio da Unifesp com a Universidade de Bristol da Inglaterra, assunto este 43 

tratado na última sessão da Congregação pelo professor Iagê. Iniciando a seção de Expediente, a 44 

coordenadora submeteu a ata da última reunião, realizada dia 13 de agosto. A ata foi aprovada por 45 

unanimidade. Na sequência, a professora Luciana abriu a Ordem do dia e o primeiro assunto da 46 

pauta começou a ser discutido 1) Carta pedindo bolsa de pós-doutorado. Ficou decidido que a 47 

professora Luciana elaborará uma carta para que todos assinem para ser enviada à ProPGPq. 2) 48 

Regimento:  a) alteração da questão da orientação em caso de pós-doutorado. Coordenação fez 49 

um dossiê sobre a questão e também um levantamento, não encontrando nada que impeça o docente 50 

de orientar a distância. A coordenação fez novo texto e apresentará na reunião da Câmara de Pós-51 

graduação. b) caso dos estudantes especiais fazendo disciplinas obrigatórias antes de entrarem no 52 

curso. Precisa haver uma mudança regimental para a questão dos alunos especiais que fazem 53 

disciplinas obrigatórias antes de entrarem como alunos regulares. É necessário para que eles 54 

consigam mais tempo para a confecção da dissertação quando se tornarem regulares. A CPED fará 55 

uma regulamentação sobre esses casos, porém, não será adicionado ao regimento (aprovado com 5 56 

favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção). c) trancamento/prazo. Regra interna do programa não 57 

manter a contagem de prazo para pedidos de trancamento. A coordenação entrará em contato com o 58 

aluno Matheus Pizzani para resolver a sua questão de trancamento. 3) Convalidação de disciplinas: 59 

a) Elson e o pedido de convalidação de disciplinas - apresentar regimento. Pedido retirado a 60 

pedido do professor André, pois o aluno não submeteu o pedido a ele. b) Pedido de convalidação de 61 
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disciplinas Juliana Reksua Rosa. Pedido aprovado por unanimidade. 4) Nome para substituir o 62 

professor Daniel Feldmann no Comitê de Ciências Humanas da PropgPq. O professor Fábio 63 

Alexandre se propôs a representar o programa no comitê. 5) Verba PROAP: disponibilidade/regras. 64 

A verba restante é de aproximadamente R$ 1.248,01 para ser empenhada até final de outubro. O 65 

programa fará uma normativa para o direcionamento da verba para os estudantes que façam os 66 

trabalhos em coautoria com os professores. 6) Verba PROAP para aluna Eloiza Regina Ferreira 67 

de Almeida. Não há mais saldo de verba suficiente para esta demanda, impossibilitando, assim, a 68 

concessão à aluna. Ficou decidido que a verba do ano que vem será priorizada à aluna para outro 69 

congresso/evento. Os poucos recursos restantes deste ano também serão transferidos à aluna. 7) 70 

Grupos de correção para a prova discursiva de economia brasileira. Será dividido por temas com 71 

o mesmo grupo de trabalho do ano anterior. 8) Requerimento de Cancelamento de disciplina dos 72 

alunos Caio Cruz Santos e Marcelo Vicente Lancerotti. O professor André mostrou grande 73 

preocupação sobre a questão que está acontecendo no programa em relação ao cancelamento de 74 

disciplinas. Os professores oferecem as disciplinas os alunos estão cancelando suas matrículas 75 

constantemente. O programa regulamentará a questão futuramente. 9) Solicitação de prorrogação 76 

de prazo de integralização do curso do aluno Daniel Takeshi Watanabe e Mario Henrique. 77 

Pedidos aprovados por unanimidade. Os pedidos expirarão dia 04/03/2019. 10) Pedido de exame de 78 

qualificação do aluno Luciano Correa Simões. Pedido aprovado por unanimidade. Data da 79 

qualificação: 21 de novembro de 2018 às 11 horas na sala 103. Nada mais havendo a tratar, a 80 

reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada pelos presentes. 81 
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