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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 

DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS OSASCO (CPED), 

EM 18.04.2022.  

Ao décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se em ambiente 

remoto a 3ª Reunião Ordinária de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Economia e 

Desenvolvimento (PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa 

de Souza, coordenadora do PPED, que presidiu a sessão, o Professor Dr. Veneziano de Castro 

Araújo, vice-coordenador do PPED, Professora Dra. Cláudia Alessandra Tessari, Professora Dra. 

Daniela Verzola Vaz, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professor Dr. Diogo de Prince 

Mendonça, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professor Dr. Eduardo Luiz Machado, 

Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Marcelo Soares de Carvalho, Professor Dr. 

Paulo Costacurta de Sá Porto, Jéssica Giani e Isabela Fernandes. Informes. Às 11h05 a professora 

Luciana deu início a sessão e passou aos informes. Edital para bolsa de pós doc. Dia 6 de abril a 

PROPGPq informou ter 38 (trinta e oito) centros emergentes, com dez pedidos para a Capes. 

Solicitou um resumo até o dia 15 de maio com uma proposta de pós doc. Conversou com a 

professora Débora sobre as questões do PPED. Fez uma proposta com Avaliação de Políticas 

Públicas que contempla vários professores. A princípio a bolsa é de um ano, de setembro de 2022 a 

setembro de 2023, podendo ser renovada por mais um ano. No mesmo dia em que a Capes lançou o 

edital do pós doc, o CNPq lançou um novo edital para bolsa de mestrado por tema a partir dos 

docentes. O prazo é 23 de maio e precisa que os projetos sejam enviados. Sucupira. Foi adiada 

novamente. Esse ano será algo mais superficial. Pediu a todos que atualizassem o currículo Lattes. 

O discente Guilherme Nogueirão, orientando da professora Solange, abriu mão da bolsa. A 

princípio era de um ano e passou para dois anos. Informou ainda que está cadastrando um novo 

bolsista para um estudante deste ano. Pauta. Credenciamento docente. Foi feita leitura dos 

pareceres pelos professores Daniel Feldman e Paulo Costacurta. Após leitura foi mencionado que o 

currículo da professora Thais é mais voltado para administração, área de marketing, sendo que as 

publicações da professora não pontuam na área de economia, e isso é fundamental para o 

credenciamento. A professora Beatriz é de economia e tem uma pontuação satisfatória. Com a 

palavra, o professor Paulo colocou que em termos relativos/comparativos a professora Beatriz tem 

muita aderência aos requisitos do edital. Ficou acordado que a coordenação fará uma devolutiva 

para ambas. Após discussão sobre documentação e perfil das candidatas foi colocado em votação o 

credenciamento da professora Beatriz Macchione Saes como docente permanente do PPED. 
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Aprovado por unanimidade. Qualificação discente Mariana Nunes Assis. Aprovado por todos. 

Qualificação discente Francisco Thainan Diniz Maia. Na última reunião do PPED ficou 

acordado que a aprovação seria ad referendum com a apresentação do documento nessa reunião. 

Aprovado por todos. Pedido de prorrogação de prazo do discente Francisco Thainan Diniz 

Maia. Após leitura e justificativa do pedido de 6 (seis) apresentado pelo professor Marcelo houve a 

votação. Aprovado por todos. Aproveitamento de créditos Mariano Alves da Cunha. O professor 

Veneziano explicou a solicitação dos créditos, em que foi feita uma monografia complementar à 

disciplina e a solicitação de um crédito adicional referente a monografia. Colocado em votação. 

Aprovado com uma abstenção. Pedido verba Proap para evento no exterior. O professor 

Veneziano solicitou ao colegiado autorização para utilização da verba Proap para 1 (uma) diária no 

exterior referente à apresentação de trabalho no Congresso. Aprovado por todos. Quanto ao pedido 

de bolsa CNPq a professora Luciana informou que será verificado nos outros centros como estão 

solicitando. Às 12h20min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de 

Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento da 

EPPEN. 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 

_________________________________________ 

 


