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

DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS OSASCO (CPED), 2 

EM 21.02.2022.  3 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se em 4 

ambiente remoto a 1ª Reunião Ordinária de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Economia e 5 

Desenvolvimento (PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa 6 

de Souza, coordenadora do PPED, que presidiu a sessão, o Professor Dr. Veneziano de Castro 7 

Araújo, vice-coordenador do PPED, Professora Dra. Daniela Verzola Vaz, Professor Dr. Daniel 8 

Augusto Feldmann, Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. Eduardo Luiz 9 

Machado, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Jéssica Giani e Isabela Fernandes. Às 10h05 a 10 

professora Luciana deu início a sessão e passou aos informes. Informes. Verba editoração de livro 11 

em português. Ao realizar a consulta em 2021 o colegiado não manifestou interesse, assim, a 12 

professora Luciana perguntou novamente se havia interesse, mas não houve manifestação. 13 

Plataforma Sucupira. Até 23 de março o PPG deve encaminhar as informações para PROPGPq 14 

chancelar antes do envio para a CAPES. Foi solicitada a atualização dos Lattes até o dia 7/3/2022. 15 

Câmara de Pós-Graduação. Após processo eleitoral haverá mudança na coordenação da Câmara de 16 

Pós-graduação, saem os professores André e Raphael e assumem os professores Marina e Evandro. 17 

Situação dos alunos. Ocorreu o jubilamento do discente Bruno Viveiros, que não conseguiu 18 

finalizar o mestrado. O discente José Carlos Festa desistiu por conta da distância, fez o ANPEC 19 

novamente e vai para a UNESP de Araraquara com bolsa.  O discente Everton está morando na 20 

Alemanha, mas pretende finalizar o mestrado. Já o discente Murilo Varjão que pediu trancamento 21 

está retornando. O discente Mariano está no prazo limite para defesa, destacou que  a questão do 22 

fluxo é bastante importante. Informe da secretaria. Informe da direção. O retorno presencial está 23 

confirmado para o dia 6 de abril. Pauta. Calendário das reuniões Ordinárias apresentado para os 24 

dias 21/02, 21/03, 18/04, 16/05, 20/06, 18/07, 15/08, 12/09, 03/10, 04/11, 05/12. Aprovado por 25 

todos. Demanda dos discentes. Os discentes solicitaram, se possível, que as aulas presenciais 26 

fossem gravadas e disponibilizadas, além do pedido de aulas híbridas para as turmas 2020 e 2021 27 

que iniciaram o mestrado em formato remoto. A coordenação colocou que além das questões das 28 

aulas temos a aplicação de provas, mas entende que deve haver um período de transição para que os 29 

alunos dessas turmas possam defender. Os professores concordaram com esse formato com 30 

ressalvas. O encaminhamento proposto de que cada professor que ministrar disciplina fará um 31 

estudo aplicado aos discentes das turmas 2020 e 2021. Aprovado por todos da seguinte forma: 32 
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“Regime excepcional para alunos regulares dos anos de 2020 e 2021 com atividades online 33 

excepcionais de regime transitório definido pelos docentes responsáveis”. Credenciamento de 34 

novos professores. A professora Luciana propôs que o professor Fábio Luis entrasse como 35 

colaborador em 2022 até a defesa do orientando e depois fosse feito o desligamento. A proposta 36 

para novos credenciamentos está prevista com a publicação do edital em abril. O professor Diogo 37 

chamou atenção para pontuação média de 180 pontos por docente permanente, ou seja, uma B1 por 38 

docente. Se a pontuação fosse ranqueada estariam no 32º centro comparado a 2016, ano da última 39 

avaliação. Na pontuação de publicações internacionais também estamos em 32º lugar com essa 40 

pontuação conseguimos nos manter, mas não conseguimos a nota 4. Quanto ao edital, a professora 41 

Luciana sugeriu uma comissão para análise dos documentos a serem feitos pelos professores Diogo 42 

e Daniel. Aprovado por todos. Aula inaugural. A aula inaugural do PPED poderia ser na semana 43 

de 14 a 18 de março. O professor Júlio sugeriu o nome do professor Ramon para falar sobre o artigo 44 

que escreveu na Carta Capital. Disciplinas obrigatórias em outras universidades. Os alunos 45 

questionaram a possibilidade de cursar disciplinas obrigatórias em outras universidades. Para turma 46 

de 2021 é possível desde que o docente da disciplina autorize mediante análise da ementa. 47 

Aprovado por todos. Pedido de prorrogação de prorrogação de prazo Wagner Aielo. Após 48 

justificativa apresentada pelo professor Julio Zorzenon o pedido foi aprovado por seis meses 49 

podendo ser reenviado após o término da prorrogação. Banca de defesa de Thiago Liberman 50 

Trajano. Aprovado por todos. Reuniões CPED 2022 em formato remoto ou presencial. 51 

Aprovado em formato remoto com um voto contrário. Às 11h20min a reunião foi declarada 52 

encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, secretária executiva do Programa de 53 

Mestrado em Economia e Desenvolvimento da EPPEN. 54 

_________________________________________ 55 

Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann 56 

_________________________________________ 57 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 58 

_________________________________________ 59 

Prof. Dr.  Diogo de Prince Mendonça 60 

_________________________________________ 61 

Prof. Dr.  Eduardo Luiz Machado 62 

_________________________________________ 63 

Prof. Dr.  Julio Cesar Zorzenon Costa 64 
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_________________________________________ 65 

Profa. Dra.  Luciana Rosa de Souza 66 

_______________________________________ 67 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 68 

________________________________________ 69 

Isabela Fernandes Matos Lima 70 

________________________________________ 71 

Jéssica Giani 72 

_________________________________________ 73 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 74 
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