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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DA UNIFESP, 1 

CAMPUS OSASCO, EM 03.12.2018 2 

 

Ao terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, realizou-se, no auditório da 3 

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

de Osasco, a vigésima segunda Reunião Ordinária do Conselho de Departamento de Economia da 5 

UNIFESP, campus Osasco, às dozes horas e trinta minutos. Estiveram presentes o Prof. Dr. Marcelo 6 

Soares de Carvalho, Chefe do departamento, que presidiu a reunião, a Profa. Dra. Cláudia 7 

Alessandra Tessari, a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, o Prof. Dr. Flávio Tayra, o Prof. Dr. Leandro 8 

dos Santos Maciel, o Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo, o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 9 

e os representantes discentes Erick Ohanesian Polli e Lucas de Toro Rodrigues. Ausentes 10 

justificados: o Prof. Dr. Alberto Handfas, o Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, o Prof. Dr. 11 

Eduardo Luiz Machado, a Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza, o Prof. Dr. Daniel Augusto 12 

Feldmann, o Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, o Prof. Dr. Pedro Caldas Chadarevian e a 13 

representante dos TAE, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira. Ausentes não justificados: o Prof. Dr. 14 

Julio Cesar Zorzenon Costa, o Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho, o Prof. Dr. Sidival Guidugli 15 

e o Prof. Dr. Pedro Chadarevian. A reunião fora agendada para tratar da seguinte pauta: I) Informes 16 

II) Aprovação da ata de 05/11/2018 III) Ordem do dia: 1). Proposta de cronograma de reuniões 17 

para o próximo semestre (2019/1). 2). Providências/deliberações concernentes à contratação de 18 

dois professores visitantes. 3). Homologação do resultado da eleição para vice chefia do DECON. 19 

4). Progressão funcional: Flávio Tayra. Inaugurando a reunião, o professor Marcelo agradeceu a 20 

presença de todos e abriu a seção de I. Informes: a) Preenchimento planilha de atividades docentes 21 

(1º e 2º sem./2018): mais uma vez o chefe do departamento solicitou que os docentes preenchessem 22 

a planilha online. b) Professor Titular Livre: o professor Marcelo disse que a direção do campus 23 

informou que a EPPEN ainda teria direito a uma vaga de professor Titular Livre. Desta maneira, foi 24 

solicitado aos departamentos que pensassem em um perfil de vaga de um(a) professor(a) que 25 

atendesse às áreas de Finanças, Economia e Relações Internacionais. Os conselheiros do DECON 26 

demonstraram ser favoráveis a esse perfil e o professor Marcelo enviará esse posicionamento à 27 

direção acadêmica. Terminados os informes, a seção de II. Expediente foi aberta e a ata da 21ª 28 

reunião foi submetida e aprovada por unanimidade pelo conselho. Na sequência, o professor 29 

Marcelo abriu a seção de III. Ordem do Dia: 1). Proposta de cronograma de reuniões para o 30 
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próximo semestre (2019/1). As datas foram aprovadas por unanimidade: 28/01, 25/02, 01/04, 31 

29/04, 03/06 e 01/07, considerada de antemão a possibilidade de convocação de uma reunião 32 

extraordinária em janeiro próximo (antes da data prevista para a reunião ordinária no mesmo mês), 33 

por conta de prováveis desdobramentos do processo seletivo de professor visitante. 2). 34 

Providências/deliberações concernentes à contratação de dois professores visitantes. O professor 35 

Marcelo informou que além das 2  36 

(duas) vagas de professor visitante destinadas ao DECON, uma vaga adicional foi cedida em 37 

compartilhamento com o Departamento Multidisciplinar (DMD). O perfil para esta última vaga será 38 

voltada para a área de Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, o que contemplaria os dois 39 

departamentos. Todos os editais foram feitos e encaminhados pelos departamentos à direção 40 

acadêmica no dia 29 de novembro. Esta, por sua vez, consolidou todos os documentos e 41 

encaminhou à Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (ProPGPq) no dia 30 de novembro via SEI. 42 

O processo seletivo será encabeçado pela ProPGPq que solicitou à direção acadêmica a indicação 43 

de professores para fazerem parte da comissão do processo seletivo. Infelizmente o DECON e a 44 

direção não possuem informações mais detalhadas a respeito de como se dará esse processo e como 45 

será o trabalho da comissão, mas o professor Marcelo achou prudente deixar alguns docentes do 46 

DECON pré-selecionados para essa comissão de seleção. Os nomes dos professores Veneziano, 47 

Flávio e Fábio foram aprovados para estarem à disposição em dezembro/2018 e os nomes dos 48 

professores Claudia e Leandro foram aprovados para janeiro/2019. O professor Marcelo em nome 49 

do conselho departamental agradeceu o trabalho incansável do professor Julio que não mediu 50 

esforços para ajudar o DECON durante a elaboração dos processos que permitirão a contratação 51 

dos(as) professores(as) visitantes. 3). Homologação do resultado da eleição para vice chefia do 52 

DECON. O nome da professora Daniela Verzola Vaz foi aprovado como vice chefe do DECON 53 

após a exposição da comissão eleitoral. Porém, o professor Marcelo informou que, devido à 54 

necessidade de trabalho para o funcionamento do departamento em dezembro/2018 e janeiro/2019, 55 

o nome da professora Daniela seria enviado para homologação da Congregação apenas na primeira 56 

reunião ordinária deste conselho em 2019. A ação se justifica, pois entre dezembro e janeiro a 57 

professora Daniela estará de férias e caso haja necessidade de encaminhamentos por parte da chefia, 58 

o departamento ficaria descoberto, já que o professor Marcelo também estará de férias. Dessa 59 

forma, a vice chefia se manterá com o professor André até janeiro. 4). Progressão funcional: 60 

Flávio Tayra. Pedido aprovado por unanimidade. Estando a pauta vencida e nada mais havendo a 61 
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tratar, o Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho agradeceu a presença de todos e a reunião foi 62 

encerrada e eu, Ricardo Vieira Bertoldo, Secretário Executivo, lavrei a ata que vai assinada pelos 63 

presentes.  64 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 

Chefe do Departamento  

 

_________________________________ 

Prof. Dr. Leandro dos Santos Maciel 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Flávio Tayra 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Claudia Tessari 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 

 

____________________________________ 

Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos 

 

__________________________________ 

Erick Ohanesian Polli 

Representante Discente Pós-graduação 
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Lucas de Toro Rodrigues 

Representante Discente Graduação 


