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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO PROGRAMA 1 

DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS OSASCO (CPED), 2 

EM 14.09.2020. 3 

Ao décimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente 4 

remoto, a Reunião Ordinária do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento 5 

(PPED) do campus Osasco. Estiveram presentes a Professora Dra. Luciana Rosa de Souza, 6 

coordenadora do PPED, que presidiu a sessão, Professor Dr. Veneziano de Castro Araújo, vice 7 

coordenador do PPED, Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho, Professora Dra. Cláudia Alessandra 8 

Tessari, Professora Dra. Daniela Vaz, Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. 9 

Fábio Luis dos Santos, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. Marcelo Silva de 10 

Carvalho, Amanda Mayara de Souza Bento, e Abraão da Cruz Tavares. Às 10h10 a Professora 11 

Luciana deu início a sessão e passou aos informes: RTI Fapesp. Recebeu um e-mail da PROPGPq 12 

com as solicitações dos projetos. Não aceitaram os enviados, pois a Pró-reitoria focou em projetos 13 

coletivos e não individuais. Mantiveram os 20 computadores para o RTI de 2020 e liberação em 14 

março de 2021. Segundo o Sr. Paulo Sérgio, o Programa poderá adquirir as bases de dados com o 15 

que restou, ou seja, dos 69 mil mais 22 mil (ao redor de 91 mil reais). Pediu aos presentes que 16 

sugerissem uma boa base de dados, não sendo necessário orçar. No momento está verificando a da 17 

Bloomberg, mas é necessário ter o terminal e fazer a assinatura em dólares, por isso é preciso 18 

verificar a viabilidade de comprar ou não essa base. Por último informou que os orçamentos 19 

deverão ser enviados até dia oito de outubro. Recurso PROAP. Caso não seja empenhada a 20 

primeira parcela a mesma terá que ser devolvida. Solicitou à professora Lia a antecipação da 21 

segunda parcela, que foi autorizada. Solicitou aos presentes para verificarem junto aos discentes a 22 

utilização da verba. Informou que a Sra. Juliana, diretora administrativa do campus se comprometeu 23 

a participar de uma reunião do PPED para orientar como utilizar a verba PROAP. Reunião com a 24 

professora Adriana Amado, coordenadora de área da CAPES. Informou que a professora 25 

Adriana esclareceu várias dúvidas em como preencher corretamente a Sucupira. A probabilidade de 26 

fechar cursos novos é menor, os programas antigos que mantiverem a nota baixa estarão em risco. 27 

Novos APCNs não estão sendo nem lidos, portanto, não serão abertos. De 1/11 a 23/11 será feita a 28 

recoleta com todos os dados preenchidos do quadriênio de 2016 a 2019 e será um trabalho grande. 29 

Quanto às bolsas foi dito que a maior parte delas serão destinadas aos programas 6 e 7 e os de 30 

menor nota ficarão com muito pouco. Sobre o Qualis, informou que será publicado um anexo e que 31 

a professora Adriana se prontificou a agendar uma reunião para discutir o novo Qualis, que será 32 
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formado de um mix de bases bibliométricas e de indicadores. A professora Cláudia mencionou que 33 

no momento está impossibilitada de fazer o levantamento, pois está sobrecarregada devido ao 34 

Congresso. O professor Júlio mencionou que no momento não consegue dar o suporte necessário 35 

devido aos vários compromissos, mas que auxiliará a professora Cláudia após o término das aulas 36 

da graduação. Matrícula aluno especial e uso de bases de dados da Unifesp. Foi solicitado ao 37 

bibliotecário Fábio ensinar os alunos como entrar nas bases de dados e usá-las, porém, o aluno 38 

especial não tem acesso. Com a palavra o professor Júlio informou que a grade horária da 39 

graduação para o segundo semestre já ficou pronta e que isso impactará nas aulas do mestrado. 40 

Pauta. Grade horária de 2021 (1º semestre). A professora Luciana mencionou que a grade horária 41 

da graduação e do mestrado estão em sintonia. O professor Júlio relatou que existe um comitê para 42 

retorno das atividades presenciais massivas até o início do próximo ano. Haverá impactos na 43 

alimentação (RU), pois as refeições não poderão mais serem servidas em sistema de buffet. A 44 

previsão é da retomada será em meados de abril-maio, uma vez que as aulas da pós também 45 

precisarão retornar a noite com todos os cuidados, frisando que ainda não existe nada de concreto 46 

para o retorno presencial. A professora Luciana sugeriu fechar a grade do próximo semestre, sendo 47 

as disciplinas obrigatórias Micro e Brasileiro, trazendo Seminário para o primeiro semestre, pois 48 

tanto docentes quanto alunos terão um ganho com essa mudança. O professor Júlio lembrou ser uma 49 

reivindicação antiga, porque os ingressantes poderiam utilizar as disciplinas que ocorrem depois 50 

como caráter instrumental. O discente Abraão salientou que essa mudança ajudaria muito a 51 

estruturar o projeto e comentou que entre as obrigatórias, Econometria demanda muito, por isso 52 

ganhariam tempo, pois o segundo semestre é mais puxado. A professora Luciana colocou em 53 

votação a disciplina de Seminários no primeiro semestre. Aprovado por todos. Quanto às optativas 54 

será feita uma enquete para verificar interesse. O professor Veneziano comentou que Seminários no 55 

primeiro semestre reduzirá o interesse pelas optativas. Após a apresentação da grade do primeiro 56 

semestre, a professora Luciana perguntou ao professor Júlio se todas as disciplinas ocorrerem no 57 

período noturno impactaria no uso das salas. Em resposta, o professor Júlio mencionou que haveria 58 

um impacto, porque em alguns dias da semana as salas estão lotadas no período noturno, e acredita 59 

que as aulas poderão ocorrer a noite somente três vezes na semana, no máximo. Dito isso, a 60 

professora Luciana informou que organizará uma possibilidade de grade, verificará com os docentes 61 

e passará para os representantes Abraão e Amanda. Com a palavra o discente Abraão solicitou a 62 

oferta de três disciplinas optativas, pois os discentes preferem fazer as optativas no primeiro 63 

semestre. GT autoavaliação. A professora Luciana relatou que durante a reunião com a professora 64 
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Adriana foi destacada a importância da autoavaliação do Programa. Lembrou que foi feito um GT 65 

para trabalhar nessa questão e pediu informações sobre o andamento dos trabalhos. Além do 66 

professor André e professora Cláudia solicitou ao professor Diogo de Prince que auxiliasse nesse 67 

GT, pois no momento não tem condições de assumir o trabalho. Foi sugerida uma reunião em 10 ou 68 

20 dias. Bancas. Foi sugerida a aprovação das bancas em bloco (qualificação e defesa). Banca de 69 

qualificação das discentes Amanda Mayara de Souza Bento e Ana Luisa de Camargo Pinheiro. A 70 

professora Cláudia apresentou a banca da discente Amanda. O professor Veneziano apresentou a 71 

banca da discente Ana Luisa. Bancas aprovadas. Bancas de defesa dos discentes Pedro Luiz Moura 72 

Aprigio e Thamirys Silva. O professor André apresentou a banca do discente Pedro e a professora 73 

Daniela apresentou a banca da discente Thamirys. Bancas aprovadas. Banca ad referendum do 74 

discente Caio Cruz. Aprovada por todos. Solicitação de trancamento discente Bruno Viveiros. A 75 

professora Luciana relatou que o discente trabalha e foi reprovado nas disciplinas de Micro e 76 

Econometria. Está com dificuldades de acompanhar o curso, teve problemas com o Turnitin. Na 77 

condição de orientadora conversou com o discente que relatou estar com problemas familiares e 78 

entrou em depressão, conforme atestados enviados. O professor Júlio mencionou que muitos 79 

discentes da graduação solicitaram trancamento apresentando laudo de depressão. O professor 80 

Veneziano lembrou que os prazos regimentais devem ser cumpridos, ou seja, o trancamento terá 81 

que ser por seis meses. Já com relação as três reprovações ocorre o desligamento do programa e 82 

nesse caso o trancamento poderia ser considerado com a não reprovação, segundo o regimento 83 

geral. O discente solicitou o trancamento por doze meses, mas na prática será por seis meses, com a 84 

condição de trancamento da disciplina de Desigualdade e aproveitamento da disciplina de Micro. 85 

Em janeiro ou fevereiro o discente retorna ou faz novo pedido de trancamento. Após ponderações o 86 

pedido foi colocado em votação. Aprovado por todos. A professora Luciana informou que o edital 87 

da ANPEC será igual ao do ano passado somente com alteração das datas. Publicação do edital 88 

aprovada por todos. O professor Veneziano informou que a Capes, por conta da pandemia, 89 

recomendou a prorrogação dos prazos de defesa por sessenta dias. A PROPGPq não se manifestou e 90 

deixou para os Programas sugerindo prorrogar os prazos por noventa dias, sendo feito o mesmo 91 

para as bolsas. Colocado em votação a extensão de prazo de defesa por noventa dias devido a 92 

situação de pandemia, lembrando que a qualificação deverá ocorrer em até dezoito meses do 93 

ingresso no Programa e a defesa só poderá acontecer três meses após a qualificação. Aprovado por 94 

todos. Às 11h55min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de 95 
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Oliveira, secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento da 96 

EPPEN. 97 
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