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1 ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
2 E DESENVOLVIMENTO, CAMPUS OSASCO, EM 04.06.2018.
3 Ao quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da UNIFESP,
4 campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco, a
5 quarta reunião ordinária de dois mil e dezoito da Comissão de Pós-graduação em Economia e
6 Desenvolvimento da UNIFESP, campus Osasco, às nove horas e trinta minutos. Estiveram presentes
7 a coordenadora do Programa, Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o vice-coordenador Prof. Dr.
8 Veneziano Araújo, o Prof. Dr. Daniel Feldmann, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr.
9 Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho, o Prof. Dr. Eduardo Luiz
10 Machado, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, o Prof. Dr. Flavio Tayra, o Prof. Dr. Julio Cesar
11 Zorzenon Costa e os representantes discentes Rafaella Lima dos Santos e Gustavo Machado
12 Brighenti. Ausentes justificados: o Prof. Dr. André Roncaglia Carvalho e a Profa. Dra. Pollyana de
13 Carvalho Varrichio. Ausentes não justificados: o Prof. Dr. Alberto Handfas, a Profa. Dra. Claudia
14 Alessandra Tessari, o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto e o Prof. Dr. Dr. Sidival Tadeu Guidugli. A
15 reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes. II) Ordem do dia: 1) Proap:
16 alterações de critérios aos estudantes. 2) Credenciamento: Profs. Leandro Maciel e Gustavo
17 Pereira da Silva. 3) Qualificação: Gilberto da Silva. 4) Defesa de dissertação: André Corrêa
18 Barros. 5) Grade horária 2018/2. 6) Critérios acompanhamento do processo de orientação
19 (relação orientador-estudante): seminários obrigatórios. 7) CeAD. 8) Manual da pós-graduação.
20 9) Inserção da questão da orientação em caso de pós-doutoramento no Brasil ou exterior no
21 Regimento do Programa. Inaugurando a reunião, a professora Luciana agradeceu a presença de
22 todos e abriu a seção de Informes, repassando as últimas notícias das oportunidades de pesquisa do
23 Sprint Fapesp e da Flacso Ecuador. Também informou que agendará via Câmara de Pós-graduação
24 (CmPOS), a presença de representantes da ProPGPq para nos darem informações sobre o programa.
25 No dia da reunião, ainda a ser marcada, a professora solicitou a presença de todos professores e
26 alunos do programa. Em relação ao estudante Valter, a professora informou que ele entendeu que
27 não teria condições de continuar na pós-graduação e que sentia muito por não ter aproveitado os
28 estudos. A coordenação irá consultar a ProPGPq para saber quais providências a tomar sobre as
29 bolsas recebidas pelo aluno. Continuando os informes, a professora disse que será rígida em relação
30 aos prazos para inserções de pauta na CPED, aceitando os pedidos até as 17h da quarta-feira. A
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31 primeira chamada é enviada às sextas-feiras e os membros que quiserem pedir pauta deverão fazê-lo
32 até às 17h da quarta seguinte. A justificativa é que ocorreram alguns problemas em relação a prazos,
33 pois os pedidos devem estar em sintonia com datas da CmPOS e Conselho de Pós-graduação. O
34 professor Eduardo solicitou que os formulários do programa fossem atualizados no site, pois alguns
35 ainda continuam com seu nome como coordenador. Com a palavra, a professora Luciana abriu a
36 Ordem do dia e o primeiro assunto da pauta começou a ser discutido 1) Proap: alterações de
37 critérios aos estudantes. Após discussões, ficou decidido que para concessão de verba Proap aos
38 alunos será considerado como critério de desempate a preferência por aluno que submeter trabalho
39 em conjunto (coautoria) a algum docente do programa. Os representantes discentes se sentiram
40 contemplados e o segundo item da pauta começou a ser tratado 2) Credenciamento: Profs. Leandro
41 Maciel e Gustavo Pereira da Silva. A professora disse que os professores são altamente capacitados
42 para serem credenciados e que ajudariam muito no crescimento do programa. Os pedidos serão
43 analisados pelos pareceristas escolhidos pela CPED: Profs. Daniel, Daniela e Diogo. 3)
44 Qualificação: Gilberto da Silva. O orientador, professor Eduardo, apresentou a sugestão de banca
45 aos membros. A banca foi aprovada por unanimidade. A qualificação está prevista para as 10 horas e
46 30 minutos do dia 25 de junho na sala 103. 4) Defesa de dissertação: André Corrêa Barros. A
47 sugestão de banca foi apresentada pelo orientador, professor Marcelo, que ainda explicou aos
48 presentes acerca da tramitação dos pedidos de cadastro no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e
49 revelou que, no caso de seu orientando, o número de cadastro não demorou 15 dias para sair, já que
50 a pesquisa não envolve diretamente contato com seres humanos, mas sim bases de dados. Nestes
51 casos de contato direto com seres humanos, talvez, demore um pouco mais. O professor Eduardo
52 pediu a palavra para esclarecer que os pedidos de registros no CEP não precisam ser feitos pouco
53 antes da defesa da dissertação, mas podem ser feitos antes. Neste momento, a professora Luciana
54 sugeriu que os pedidos fossem feitos já no momento da qualificação. Todos concordaram e assim a
55 regra entrará em vigor imediatamente. Nada mais havendo a acrescentar, o pedido de defesa de
56 André Corrêa Barros foi aprovado por unanimidade pela CPED. A defesa será no dia 10 de julho às
57 18h na sala 103. 5) Grade horária 2018/2. Foi sugerida pela coordenação a criação de grades fixas.
58 Como sugestão, as disciplinas Economia Brasileira e Microeconomia ficariam fixas para o primeiro
59 semestre de cada ano e as disciplinas Macroeconomia, Econometria e Seminários de Pesquisa
60 ficassem para o segundo. Após discussões, essa sequência foi aprovada. Também foi aprovado que
61 os alunos que não cursaram ou cancelaram a disciplina de Econometria, estarão automaticamente
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62 matriculados no semestre que vem. O professor Fábio, com a palavra, sugeriu que a CPED
63 discutisse em algum momento a alocação da disciplina Seminários de Pesquisa no primeiro
64 semestre de cada ano, pois, segundo a visão do professor, os projetos de pesquisa poderiam ser
65 amadurecidos de forma ideal e, com isso, talvez, as qualificações e defesas serem encaminhadas
66 mais rapidamente. A professora Luciana disse achar um assunto muito importante e que será
67 discutido oportunamente. Ela também aproveitou para falar que fará um levantamento dos projetos
68 iniciais dos alunos, no momento em que entram para o programa, para analisar o que mudou, o que
69 não mudou, para apresentar à CPED. Na próxima reunião será apresentada a grade horária completa
70 será apresentada, incluindo os dias e horários alocados. 6) Critérios acompanhamento do processo
71 de orientação (relação orientador-estudante): seminários obrigatórios. A professora Luciana disse
72 que vai sugerir no próximo semestre à CPED uma espécie de seminário ou evento, em que os
73 alunos a cada 6 meses, por exemplo, apresentem o andamento de suas pesquisas. 7) CeAD: a
74 professora Luciana disse que retomará o assunto e propõe que o horário das reuniões da CPED
75 sejam adiantados para que pudéssemos contar com a presença de todos os professores para a
76 realização dos seminários com duração de até às 13h30. Seriam encontros mensais. Proposta
77 aprovada por unanimidade. 8) Manual da pós-graduação. A professora Luciana informou que um
78 manual da pós-graduação será feito pelo secretário do programa contendo as informações mais úteis
79 e necessárias aos estudantes como prazos etc. Ela ainda informou que fará uma reunião com a
80 terceira turma em breve e que uma prévia desse manual será apresentada aos alunos. 9) Inserção da
81 questão da orientação em caso de pós-doutoramento no Brasil ou exterior no Regimento do
82 Programa. A CPED aprovou por unanimidade a inclusão e redação de parágrafo único ao artigo 37
83 do regimento interno do programa no que diz respeito às orientações dos alunos em caso de
84 afastamento dos professores orientadores para pós-doutorado ou outras atividades acadêmicas. A
85 redação ficou da seguinte maneira: Artigo único: Os professores orientadores, afastados por
86 motivos acadêmicos, devem permanecer responsáveis pelas orientações já iniciadas. Nada mais
87 havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, lavrei a ata que vai assinada
88 pelos presentes.

___________________________________

____________________________________

Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo

Coordenadora

Vice-coordenador
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___________________________________

___________________________________

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz

Gustavo Machado Brighenti
Representante Discente

___________________________________

__________________________________

Prof. Dr. Eduardo Luiz Machado

Rafaella Lima dos Santos
Representante Discente

___________________________________
Prof. Dr. Daniel Augusto Feldmann

___________________________________
Prof. Dr. Julio César Zorzenon Costa

___________________________________
Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho

_________________________________
Prof. Dr. Flávio Tayra

__________________________________
Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça

___________________________________
Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos
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