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

ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 07.08.2017. 2 

 

Ao sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da 3 

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

de Osasco, a quarta reunião ordinária de dois mil e dezessete da Comissão de Pós-graduação em 5 

Economia e Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às onze horas. Estiveram presentes o 6 

coordenador do Programa, Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado, o Prof. Dr. Daniel Feldmann, o Prof. 7 

Dr. Murilo Leal Pereira Neto, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Marcelo Soares de 8 

Carvalho, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, a Profa. 9 

Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Veneziano Araújo e o representante discente Rafael 10 

Martins de Oliveira. Justificou ausência: o Prof. Dr. Flavio Tayra, o Prof. Dr. Paulo Costacurta Sá 11 

Porto, a Profa. Dra. Pollyana de Carvalho Varrichio, Aline da Costa Lourenço, o Prof. Dr. André 12 

Roncaglia Carvalho, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos e o Prof. Dr. Alberto Handfas. Não 13 

justificaram ausências: o Prof. Dr. Sidival Tadeu Guidugli, a Profa. Dra. Karen Fernandez Costa e a 14 

Profa. Dra. Claudia Alessandra Tessari. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) 15 

Informes.  a) I Encontro de Integridade Acadêmica da Unifesp. b) Recursos PNAES. c) Grupo de 16 

Pesquisa CNPq. d) Plataforma Sucupira. e) Participação Discente no DECON. II) Expediente. 17 

Aprovação da ata de 05/06/2017. III) Ordem do dia: 1) Pedido de trancamento de João Paulo de 18 

Freitas. 2). Curso de PAD. 3). Pedido de qualificação de Samir, Aline, Rafael e Wallas. 4). 19 

Definição de prioridades para utilização da verba PROAP e solicitação de diárias para evento 20 

científico no exterior da Profa. Claudia Tessari. 5). Parecer sobre credenciamento do Prof. Fábio 21 

Luis Barbosa. 6). Pedido de trancamento de Mario Henrique. 7). Vice coordenação do programa.  22 

Inaugurando a reunião, o professor Eduardo agradeceu a presença de todos e abriu a seção de 23 

Informes dizendo que acontecerá no dia 18 de agosto o I Encontro de Integridade Acadêmica da 24 

Unifesp na Reitoria e solicitou a participação de todos. Recursos PNAES: informou sobre a 25 

importância da audiência pública que acontecerá dia 08/08 às 18h na EPPEN sobre a situação dos 26 

recursos PNAES. Grupo de Pesquisa CNPq: o professor Eduardo repassou as informações do 27 

Conselho de Pós-graduação acerca dos grupos de pesquisa CNPq que precisam ser enviados para lá 28 

através de carta feita pelas Comissões de Ensino de Pós-graduação. O nosso programa tem como 29 

líder o professor Paulo Costacurta e precisamos saber se ele ainda tem interesse em liderar o grupo. 30 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 

 

 
 ATA/CPED/AGO/2017 

________________________________________________________________________________________________ 

 

2 

 

Caso o professor Paulo não tenha interesse, a CPED precisará escolher outro(a) professor(a) para 31 

liderar o grupo de pesquisa. O assunto será pautado na próxima reunião e ficou decidido que o 32 

professor Eduardo entrará em contato com o professor Paulo para saber se ele ainda possui interesse 33 

em liderar o grupo. Plataforma Sucupira: o professor Eduardo informou que a plataforma está 34 

desatualizada e que ele já está com a senha em mãos para dar prosseguimento às atualizações. O 35 

professor Eduardo solicitou aos docentes que atualizassem os seus currículos Lattes até dia 31/08 36 

para que a importação dos dados fosse feita à plataforma. O professor Eduardo também atualizará 37 

os dados dos novos docentes credenciados. O professor Diogo sugeriu que apenas os alunos 38 

qualificados fossem cadastrados na plataforma. Participação Discente no DECON: com a palavra, 39 

o professor Marcelo falou sobre a importância da representação discente no Conselho do DECON 40 

que ainda não está formado completamente devido à falta dos representantes discentes da graduação 41 

e da pós-graduação. Após discussões, ficou decidido que o aluno Rafael entrará em contato com os 42 

alunos do mestrado para elegerem a representação no DECON. Expediente. Aprovação da ata de 43 

05/06/2017. Ata aprovada com duas abstenções. Ordem do dia: 1) Pedido de trancamento de João 44 

Paulo de Freitas. Com a palavra, o orientador do aluno, professor Veneziano, informou que entrou 45 

em contato com o aluno que informou que não retomará mais o curso. Como o aluno já estava 46 

reprovado em três disciplinas, a CPED decidiu por seu desligamento do programa. 2). Curso de 47 

PAD. Após discussões, ficou decidido que a CPED, DECON e Direção Acadêmica entrarão em 48 

contato com a pessoa responsável pelo PAD na Unifesp, Irani, a comparecer na próxima reunião do 49 

DECON para dar esclarecimentos aos professores sobre os processos etc. Também ficou decidido 50 

que o professor Julio preparará uma proposta do curso para trazer na próxima reunião da CPED. 3). 51 

Pedido de qualificação de Samir, Aline, Rafael e Wallas. Os pedidos de Samir e Aline foram 52 

retirados da pauta. Após discussões, o pedido de aprovação de banca de qualificação do aluno 53 

Rafael foi aprovado por unanimidade. Na sequência, analisaram a banca de qualificação de Wallas e 54 

a banca foi aprovada por unanimidade. 4). Definição de prioridades para utilização da verba 55 

PROAP e solicitação de diárias para evento científico no exterior da Profa. Claudia Tessari. O 56 

professor Eduardo informou que a CPED terá até outubro para solicitar o uso da verba PROAP de 5 57 

mil reais. Após discussões, a CPED decidiu criar um regulamento para a distribuição das verbas. 58 

Para isso, uma comissão foi formada pelos professores Veneziano e Diogo para apresentar uma 59 

proposta oportunamente. O pedido da professora Claudia Tessari também foi aprovado com a 60 

condição da mudança de rubrica de passagens para auxílio financeiro diário. O professor Eduardo 61 
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entrará em contato com a direção administrativa para orientações. 5). Parecer sobre 62 

credenciamento do Prof. Fábio Luis Barbosa. O professor André que ficou responsável pelo 63 

parecer estava de férias. Desta forma, o item de pauta foi adiado para a próxima reunião como 64 

primeiro item de pauta. Os professores Daniel e Murilo solicitaram que os pareceres também 65 

fossem enviados previamente aos conselheiros por e-mail. O professor Diogo sugeriu que a CPED 66 

criasse critérios para credenciamento de docentes. 6). Pedido de trancamento de Mario Henrique. 67 

O aluno solicitou 6 meses de trancamento por motivos financeiros. O pedido foi aprovado por 68 

unanimidade pela CPED. O trancamento expirará dia 09/02/2018. 7.) Vice coordenação do 69 

programa. Atualmente a coordenação do programa conta apenas com a coordenação do professor 70 

Eduardo; sem uma vice-coordenação para auxílio nos trabalhos. Após discussões, ficou decidido 71 

que o professor que tiver interesse em ser vice-coordenador precisa enviar um e-mail para 72 

poseconomia@unifesp.br manifestando interesse para ser referendado na próxima reunião. Nada 73 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai 74 

assinada pelos presentes. 75 
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Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 
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Rafael Martins de Oliveira 

Representante Discente 
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Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 
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Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 


