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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA 1 

UNIFESP, CAMPUS OSASCO, EM 09.04.2018 2 

 

Ao quarto dia do mês de abril 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 

segunda Reunião Extraordinária do Conselho de Departamento de Economia da UNIFESP, campus 5 

Osasco, às onze horas. Estiveram presentes o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, Chefe do 6 

departamento, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho, Vice-Chefe do 7 

departamento, o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. 8 

Daniel Augusto Feldmann, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Diogo de Prince 9 

Mendonça, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. 10 

Flávio Tayra, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian, o Prof. 11 

Dr. Veneziano de Castro Araújo, a representante dos TAE, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira e o 12 

representante discente da pós-graduação, Vinícius Azevedo Bastos. Estiveram ausentes e 13 

justificaram suas faltas: o Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon 14 

Costa e o Prof. Dr. Paulo Costacurta que encontra-se afastado para pós-doutoramento. Estiveram 15 

ausentes e não justificaram suas faltas: o representante da graduação, Pedro Pacola Stoppa e o Prof. 16 

Dr. Sidival Guidugli. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta única: Escolha dos 17 

perfis e dos nomes (se já houver indicações) para as duas vagas de professor(a) visitante no 18 

DECON. Inaugurando a reunião, o professor Marcelo agradeceu a presença de todos e dando início 19 

à reunião, foram prestados esclarecimentos relativos à necessidade de convocação da reunião 20 

extraordinária, tendo em vista especialmente os prazos relativos à contratação de novos docentes 21 

para as (duas) vagas de visitantes de que dispõe o DECON. A escassez de docentes e a 22 

impossibilidade de adicional renovação de contratos dos dois professores visitantes em exercício no 23 

departamento levaram à preocupação quanto a duração dos trâmites necessários para contratação de 24 

outros(as) dois colegas, tendo em vista as atividades previstas para o semestre seguinte. Após 25 

discussões referentes às necessidades de pessoal docente do departamento, passou-se à votação dos 26 

perfis desejados para potenciais candidatos(as) em cada uma das duas vagas disponíveis, houve 27 

votações referentes aos referidos perfis. Na primeira votação, foi submetida à apreciação do 28 

colegiado a proposta de perfil de docente alinhado à área de História Econômica; esta proposta foi 29 

aprovada, havendo apenas uma abstenção. Na segunda votação, foi submetida à apreciação do 30 
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colegiado a proposta de perfil de docente alinhado à área de Teoria Econômica, com a ressalva de 31 

deveria tratar-se de profissional capacitado(a) a atuar em uma ampla gama de unidades curriculares; 32 

esta proposta também foi aprovada, havendo apenas uma abstenção. A seguir, o colegiado foi 33 

consultado a respeito da existência de potenciais candidatos(as) indicados(as) para cada uma das 34 

duas vagas, tendo em vista os perfis anteriormente aprovados. Neste momento, o Prof. André de 35 

Carvalho pediu licença aos presentes para ausentar-se, por conta de compromisso inadiável. A 36 

Profa. Cláudia Tessari apresentou os nomes de duas candidatas à vaga correspondente ao perfil 37 

alinhado à área de História Econômica: Renata Bianconi e Joana Moraes Monteleone. Após a 38 

exposição e análise dos planos de trabalho das candidatas, houve votação para escolha do nome a 39 

ser indicado para a vaga; nesta escolha, o colegiado optou por aprovar, por unanimidade, os dois 40 

nomes, mas com o nome da candidata Renata Bianconi indicado em primeiro lugar. A seguir, o 41 

Prof. Veneziano Araújo apresentou o nome da candidata Ana Maria Bonomi Barufi à vaga 42 

correspondente ao perfil alinhado à área de Teoria Econômica. Após a exposição e análise do plano 43 

de trabalho da candidata, e não havendo outras indicações de candidatos(as) à vaga em questão, o 44 

colegiado aprovou, por unanimidade, o nome da candidata. Estando a pauta vencida e nada mais 45 

havendo a tratar, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho agradeceu a presença de todos e a reunião 46 

foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos 47 

presentes.  48 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 

Chefe do Departamento  

 

____________________________________ 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 

 

 

_________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 

 

 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Flávio Tayra 

 

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 
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___________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Alberto Handfas 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian 

 

 

__________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça 

 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 

 

 

_________________________________ 

Vinícius A. Bastos 

Representante discente da Pós-graduação 

________________________________ 

Ana Paula Oliveira 

Representante TAE 

 

 

 

 


