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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E 1 

DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS OSASCO (PPED), EM 18.07.2022. 2 

Ao décimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se em ambiente 3 

remoto, a 6ª Reunião Ordinária de 2022 do Programa de Pós-Graduação em Economia e 4 

Desenvolvimento (PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa 5 

de Souza, coordenadora do PPED, que presidiu a sessão, o Professor Dr. Veneziano de Castro 6 

Araújo, vice-coordenador do PPED, Professor Dr. André Roncaglia de Carvalho, Professora Dra. 7 

Beatriz Macchione Saes, Professora Dra. Cláudia Alessandra Tessari, Professora Dra. Daniela Vaz, 8 

Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professor Dr. 9 

Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Eduardo Luiz Machado, Professora Dra. Solange Ledi 10 

Gonçalves e Micaelli Lobo de Souza Bento. Ausência justificada do professor Dr. Marcelo Soares 11 

de Carvalho. Às 10h15 a Professora Luciana deu início à sessão e passou aos informes: 12 

Homologação de Títulos do Mestrado. A professora Luciana informou que as homologações de 13 

títulos dos discentes do PPED devem ser solicitadas com uma semana de antecedência à reunião do 14 

CPG. Bolsas. O PPED conseguiu mais uma bolsa. Foi feito um levantamento entre os discentes e 15 

PROPGPq, e o programa foi contemplado com uma bolsa vigente de agosto de 2022 a fevereiro de 16 

2023. A coordenação está fazendo a prospecção para a distribuição da bolsa, que a princípio será 17 

para um(a) discente que finaliza a dissertação nos próximos seis meses. Portanto, solicitou a retirada 18 

do primeiro ponto de pauta sobre o trancamento da Jéssica Giani, pois existe uma possibilidade da 19 

discente ficar com a bolsa. Solicitou ainda a retirada do segundo ponto de pauta sobre o 20 

trancamento da discente Amanda Crispim. Não existe a possibilidade do trancamento no momento, 21 

pois a discente está sem orientador. O professor Júlio questionou a distribuição da bolsa. A 22 

professora Luciana explicou que a Jéssica teria condições de ficar com a bolsa para finalizar o 23 

mestrado. Colocado em votação a retirada dos pontos de pauta. Aprovado por todos. Prova da 24 

ANPEC. A próxima edição do exame da ANPEC será remota e a coordenação do PPED recebeu 25 

uma solicitação para que discentes ou secretário pudessem acompanhar, pois na edição anterior 26 

houve problemas, por isso pedem o apoio de fiscais nos dias 29 e 30 de setembro, das 8 às 18 horas. 27 

A professora Daniela se colocou à disposição para acompanhar, faltando a indicação dos discentes. 28 

Dessa forma será feita uma portaria interna com as indicações. Remodelação das linhas de 29 

pesquisa do PPED. Com a palavra, o professor Veneziano informou que foram identificados 30 

docentes que estão nas duas linhas de pesquisa e entende que o mais coerente seria permanecer em 31 

uma linha para o preenchimento dos dados na Sucupira, principalmente se as publicações forem 32 
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muito diferentes, segundo informado pela professora Adriana Amado, coordenadora de área da 33 

Capes. A profa. Luciana fez um mapeamento das linhas e dos projetos e quando apresentar ficará 34 

mais claro a alteração na mudança para uma linha apenas. Cancelamento de disciplina do 35 

segundo semestre. A professora Luciana informou que o professor Paulo Porto solicitou o 36 

cancelamento da disciplina de Análise Regional e Urbana, que sairá da grade do segundo semestre. 37 

Pauta. Aprovação em bloco das atas das reuniões ordinárias de dezembro de 2021, fevereiro, 38 

março, abril e maio de 2022. Aprovadas por todos com uma abstenção para a ata de maio. Revisão 39 

do Regimento Interno do PPED. O professor Veneziano explicou que a alteração do regimento 40 

interno do PPED deve ser de acordo com o regimento geral da pós-graduação, nesse caso não 41 

havendo alteração do conteúdo e sim da forma. Após duas reuniões com a professora Daniela Vaz e 42 

a representante discente Micaelli Lobo, apresentou o regimento e apontou que o programa precisa 43 

ter a prova de proficiência, mas isso pode ser feito via portaria interna. O professor Diogo pediu a 44 

palavra para fazer um adendo sobre o prazo de conclusão de vinte e quatro meses com direito a 45 

prorrogação de doze meses. Após apresentação foi colocado em votação o Regimento Interno do 46 

PPED, condicionado às alterações sugeridas pelo professor Diogo e a alteração nas linhas de 47 

pesquisa. Aprovado por todos. Homologação do título da discente Isabela Fernandes. Aprovado 48 

por todos. Disciplinas para alunos especiais. A professora Luciana informou que as inscrições 49 

estão abertas e propôs que cada docente defina a quantidade de alunos especiais na disciplina que 50 

irá ministrar. Aprovado por todos. Calendário para o segundo semestre. A professora Luciana 51 

sugeriu o calendário do segundo semestre vigente do dia 5 de setembro ao dia 16 de dezembro. 52 

Aprovado por todos. Às 11h15min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian 53 

Bispo de Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento 54 

da EPPEN. 55 

_________________________________________ 56 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 57 

_________________________________________ 58 

Profa. Dra. Beatriz Macchione Saes 59 

_________________________________________ 60 

Profa Dra. Cláudia Alessandra Tessari 61 

_________________________________________ 62 

Profa Dra. Daniela Verzola Vaz 63 

_________________________________________ 64 
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Prof. Dr. Daniel Augusto Feldman 65 

_________________________________________ 66 

Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça 67 

_________________________________________ 68 

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado 69 

_________________________________________ 70 

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 71 

________________________________________ 72 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa  73 

________________________________________ 74 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 75 

_________________________________________ 76 

Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves 77 

________________________________________ 78 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 79 

________________________________________ 80 

Micaelli Lobo 81 

_________________________________________ 82 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 83 

 84 


