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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE OUTUBRO DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 26.10.2016. 2 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se, no auditório 3 

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

município de Osasco, a reunião da Comissão de Pós-graduação em Economia e Desenvolvimento 5 

da UNIFESP, campus Osasco, às dezoito horas. Estiveram presentes o coordenador do Programa, 6 

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, a Profa. Dra. Cláudia Alessandra Tessari, o Prof. Dr. Daniel 7 

Augusto Feldmann, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, 8 

o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Fábio 9 

Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Flávio Tayra, a Profa. Dra. Pollyana 10 

de Carvalho Varrichio e o representante discente Rafael Martins de Oliveira. Também participaram 11 

os discentes Mario Henrique Camargo Maciel de Carvalho, Aline da Costa Lourenço e Wallas 12 

Gomes de Matos. Justificaram as ausências, o Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado e o Prof. Dr. 13 

Veneziano de Castro Araújo. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes.  II) 14 

Ordem do dia: 1) Exame da Anpec – Análise do material enviado pelos candidatos. 2) Bolsas de 15 

empréstimo Capes. 3) Temas colocados pelos alunos. 4) Revisão e alteração do regimento da 16 

CPED. O professor Paulo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e abriu a seção de 17 

Informes informando que o primeiro assunto na verdade se tratava do segundo ponto da pauta: 18 

Bolsas de empréstimo Capes. O professor disse que o programa recebeu da Pró-reitoria de Pós-19 

graduação mais duas bolsas empréstimo para a turma 2016 com duração de um ano e que o 20 

programa teria que decidir os critérios para a distribuição dessas bolsas que já entrariam em vigor 21 

em novembro deste ano. Após discussões ficou decidido que os alunos interessados na bolsa 22 

deverão se inscrever para pleitear a bolsa e uma comissão formada pelos professores Julio 23 

Zorzenon, Fábio Alexandre e Daniela Verzola Vaz farão os critérios para a distribuição, dando 24 

parecer final no dia 10 de novembro. Na sequência, o professor Paulo abriu a seção da Ordem do 25 

Dia e a professora Cláudia sugeriu inversão de pauta e que o item 4º fosse discutido para que o 26 

colegiado verificasse se o regimento está funcionando, se a coordenação está funcionando etc, pois 27 

o programa quase perdeu um recurso referente à verba PROAP por atraso da tomada de decisão por 28 

parte da coordenação. Com a palavra, o professor Fábio questionou se a coordenação tem 29 

comparecido às reuniões dos colegiados da Unifesp (Congregação, Conselho de Pós-Graduação 30 
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etc). O professor Fábio ainda disse que fez um levantamento das participações da coordenação nas 31 

reuniões e foi constatado que a coordenação não participou de praticamente nenhuma reunião. 32 

Apenas algumas dessas reuniões tiveram representantes suplentes. Todos concordaram com a 33 

inversão de pauta e o quarto item da pauta começou a ser discutido: Revisão e alteração do 34 

regimento da CPED. Após discussões, ficou decidida por unanimidade a alteração e ampliação da 35 

composição do colegiado: todos os professores credenciados ao mestrado de Economia e 36 

Desenvolvimento terão assento nas reuniões da CPED para que se tenha mais representatividade e 37 

maior divisão das atividades do programa que não estão sendo atendidas, além dos assentos da 38 

representação discente. Também ficou decido por unanimidade que após a revisão final do 39 

regimento da CPED, haverá novas eleições para a coordenação do programa. O terceiro ponto do 40 

debate que também foi aprovado por unanimidade foi que a atual coordenação, que não pode 41 

participar das reuniões dos colegiados, delegue professores para representar o programa nessas 42 

reuniões. O professor Flávio disse que poderia representar a coordenação do programa nas reuniões 43 

da Congregação. Também ficou decidida a formação da comissão para revisão do regimento da 44 

CPED: professores Paulo, Cláudia, Veneziano e o discente Rafael. Dando continuidade à reunião, o 45 

primeiro item da pauta foi tratado: Exame da Anpec – Análise do material enviado pelos 46 

candidatos. Ficou decidido que dia 3 de novembro os membros terão que se reunir para análise dos 47 

documentos enviados pelos candidatos do mestrado, além de outras questões referentes ao processo 48 

seletivo. Cada linha de pesquisa terá seus representantes para análise dos projetos. Na sequência, o 49 

terceiro item da pauta começou a ser discutido, após o pedido de inversão de pauta: Temas 50 

colocados pelos alunos. Com a palavra, a aluna Aline falou sobre a demanda dos alunos do 51 

programa: disciplinas eletivas para 2017. O professor Paulo disse que possivelmente serão ofertadas 52 

três eletivas: Moeda, Inflação e Desenvolvimento, Análise e avaliação de políticas públicas e outra 53 

a ser definida. O aluno Rafael trouxe a preocupação dos alunos referente à divulgação das 54 

disciplinas e horários que serão ofertadas no próximo semestre, pois as outras universidades como 55 

USP e Unicamp já estão divulgando suas grades e os alunos precisam se programar para, 56 

eventualmente, cursar alguma disciplina eletiva fora da EPPEN. O professor Paulo informou aos 57 

alunos que para fechar a grade do mestrado, antes é preciso que os trabalhos da Comissão de 58 

Horários da graduação fechem seus horários para, assim, o mestrado poder divulgar sua grade. O 59 

professor Fábio, com a palavra, disse que a previsão do fim dos trabalhos da grade horária da 60 

graduação se encerraria na próxima terça-feira e que enviará ao professor Paulo a grade final da 61 
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graduação para que a coordenação possa finalizar a grade do mestrado, analisando as 62 

disponibilidades dos docentes etc. O aluno Rafael disse que se for possível ofertar a disciplina 63 

obrigatória Econometria, pois é uma grande demanda dos alunos do programa. Neste momento, 64 

com a palavra, a aluna Aline disse que o Bilhete Único também é uma demanda dos alunos, porém, 65 

segundo o aluno Mario Henrique, a Associação de Pós-graduandos que fazia o cadastro e 66 

gerenciamento dos passes aos alunos da Unifesp, informou que não fará mais o cadastro dos alunos 67 

de pós-graduação da instituição, sendo o trabalho repassado às Câmaras de Pós-graduação dos 68 

campi. O professor Julio pediu aos alunos que repassassem a ele o e-mail que informa isso para ele 69 

ver o que poderá ser feito. A outra demanda dos alunos é em relação à sala de estudos para os 70 

alunos. O professor Julio disse que os alunos poderiam reservar, provisoriamente, a sala 304 e que 71 

também resolverá a situação e caso outra sala seja alocada, será informado. Outra demanda dos 72 

alunos seria a Semana da Pós para realização de palestras etc. Outra demanda exposta pelo aluno 73 

Mario seria que fosse disponível aos alunos uma impressora. O professor Julio sugeriu que os 74 

alunos formassem uma entidade de alunos de pós para que a direção do campus possa autorizar os 75 

alunos a usar a cota de impressão disponível na empresa de reprografia. O professor Fábio sugeriu, 76 

em relação à Semana de Pós, que poderia ser feita concomitantemente à aula magna do próximo 77 

semestre. A professora Cláudia sugeriu a formação de uma comissão para organizar a questão. 78 

Ficou decidido que o aluno Rafael entraria em contato com os professores para começarem a 79 

discutir a questão da Semana de Pós. Em relação ao cadastramento dos alunos no CNPq, o professor 80 

Paulo disse que está verificando a situação e entrará em contato com a Aline o mais breve possível. 81 

A outra demanda dos alunos é em relação à criação de Grupos de Pesquisa e de Estudos. O 82 

professor Julio sugeriu que os alunos se reúnam em um dia da semana, por exemplo, para debater 83 

temas em comum e, conforme essas atividades forem crescendo, elas irão se institucionalizando. A 84 

professora Cláudia sugeriu que o CeAD fosse ativado e que alguns líderes fossem escolhidos para 85 

dar andamento. O professor Alberto sugeriu que fosse criada uma espécie de Seminários de 86 

Pesquisa com palestras dos professores da casa, outros professores de fora, pesquisadores etc. O 87 

aluno Rafael acha essa ideia do professor Alberto extremamente importante e sugeriu que 88 

começasse já no próximo semestre. Após discussões ficou decidido que o tema seria pautado na 89 

próxima reunião para consultar os professores que poderiam encabeçar a ideia. Estando a pauta 90 

vencida e nada mais havendo a tratar, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto agradeceu a presença 91 

de todos e a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata 92 
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que vai assinada pelos presentes.  93 
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