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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 1 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS 2 

OSASCO (CPED), EM 17.05.2021. 3 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se em ambiente 4 

remoto, a 4º 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, Professor Dr. André Roncaglia de Carvalho, Professora Dra. Cláudia 8 

Alessandra Tessari, Professor Dr. Daniel Augusto Feldmann, Professora Dra. Daniela Verzola Vaz, 9 

Professor Dr. Diogo de Prince Mendonça, Professor Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa, Professor Dr. 10 

Marcelo Soares Carvalho, Professor Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto, Professora Dra. Solange 11 

Ledi Gonçalves, Jéssica Giani e Isabela Fernandes. Às 09h35 a Professora Luciana deu início a 12 

sessão e passou aos informes. Sucupira. A professora Luciana informou que a coordenação está 13 

trabalhando para o fechamento da Sucupira quadrienal. Algumas questões são novas nessa edição e 14 

vai precisar de ajuda no preenchimento do Lattes devendo encaminhar à PROPGPq até o dia 31 de 15 

maio. Disciplinas para o próximo semestre. É necessário definir as disciplinas que os docentes 16 

irão ofertar no próximo semestre. As obrigatórias são macro e econometria. É necessário desenhar 17 

as optativas e pensou na área de História. A professora Cláudia propôs ofertar Histórica Econômica 18 

Global. O professor Julio concordou e propôs que fosse ofertada uma disciplina vinculada ao 19 

desenvolvimentismo. A discente Jéssica informou que foi feito um levantamento inicial junto aos 20 

alunos com relação as disciplinas e apresentou aos presentes. Do total de respostas, 60% estão 21 

interessados na disciplina de Moeda, Inflação e Desenvolvimento, Economia Política Internacional 22 

e Avaliação de Políticas Públicas. Na próxima reunião da CPED a professora Luciana informou que 23 

trará a grade pronta. Outro ponto seriam as disciplinas ofertadas para os alunos especiais, pois na 24 

medida em que as aulas acontecem os alunos abandonam. A professora Luciana perguntou se os 25 

alunos especiais afetam de alguma forma o andamento das disciplinas. Com a palavra, o professor 26 

Veneziano mencionou ter tido a impressão que um número excessivo desses alunos dificulta um 27 

pouco, mais ainda não tem uma opinião definida. O professor Julio informou ter muitos alunos na 28 

disciplina e seria interessante ter um limite de vagas para os alunos especiais. O professor Diogo 29 

mencionou que na disciplina de Seminários houve desistência, pois a disciplina é para trabalhar na 30 

elaboração de projetos de pesquisa. A professora Luciana propôs limitar o número de alunos 31 

especiais com cinco vagas nas disciplinas obrigatórias e dez vagas nas disciplinas optativas e 32 
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nenhuma vaga em Seminários. Na próxima CPED trará essa questão como ponto de pauta. Após 33 

manifestação de interesse dos presentes em ministrar as disciplinas do segundo semestre, a 34 

professora Luciana solicitou aos docentes que possam se vincular em um ou dois diretórios de 35 

pesquisa para que fiquem registrados na Sucupira e pensou em fazer uma linha de pesquisa mais 36 

ampla de 2021 para frente. Perguntou se algum docente estaria fazendo parte de um projeto novo e 37 

caso positivo informasse à coordenação por e-mail. Informes da direção. Com a palavra, o 38 

professor Julio informou que dia 07/06, o novo reitor tomou posse. No CONSU de quarta-feira 39 

serão homologados os pró-reitores e na PROPGPq a professora Lia continua no cargo. Outra 40 

questão preocupante é o orçamento da universidade que é o menor desde 2012 quando o campus era 41 

muito menor. A situação está complicada e possivelmente será convocada uma Congregação 42 

extraordinária para discutir em como as contas serão pagas. Outro informe é a aprovação do 43 

departamento de Direito no campus. Após os informes da direção, a professora Daniela pediu a 44 

palavra e lembrou da planilha para traduções, da maior aderência com a pós e da importância em 45 

compartilhar com os discentes, caso tenham essa demanda. Pauta. Ata da reunião de abril. 46 

Aprovada com três abstenções. Ata da eleição da coordenação do PPED, mandato 2021 a 2024. 47 

Aprovada com três abstenções. Banca de defesa do discente Gustavo Machado Brighenti. 48 

Aprovada por todos. Banca de defesa da discente Kárita Allen Pereira dos Santos. Aprovada por 49 

todos. Pedido de prorrogação do prazo para defesa discente Marcelo Lancerotti. Com a 50 

palavra, o professor Julio relatou que o discente já qualificou e entrou em contato para informar que 51 

contraiu o Covid pela segunda vez tendo sintomas mais graves, e isso prejudicou a retomada da 52 

pesquisa. A professora Luciana lembrou que duas prorrogações já foram solicitas fora os noventa 53 

dias dados pela Capes. O professor Julio informou que conversou com o discente que garantiu 54 

finalizar o trabalho até o final do mês de maio. O professor Marcelo pediu a palavra e mencionou 55 

que participou da banca de qualificação e entende que o aluno tem condições de cumprir com o 56 

acordado, e na medida do possível deve ser levada em consideração a situação do pedido. A 57 

professora Luciana comentou que na Sucupira existe um campo para serem registrados os impactos 58 

da pandemia no Programa e que esses registros serão feitos. O professor André mencionou que dada 59 

as circunstâncias, sequelas da doença, acredita que os noventa dias devem ser aprovados para o 60 

discente. A professora Luciana colocou em votação o pedido de prorrogação do prazo para defesa 61 

do discente Marcelo Lancerotti por noventa dias. Aprovado por todos. Pedido de prorrogação do 62 

prazo para defesa discente Abraão da Cruz Tavares. A professora Luciana relatou a qualidade 63 

do trabalho de campo desenvolvido pelo discente, visitando delegacias para coleta de dados e 64 
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ressaltou que o discente está aprimorando o trabalho. No momento o Abraão é secretário de 65 

finanças do município de Olindina. O professor Julio comentou do difícil acesso a documentos não 66 

digitalizados devido à pandemia, por isso é favorável à prorrogação de prazo do discente. O 67 

professor André levantou uma dúvida em relação ao prazo dado pela Capes de noventa dias. O 68 

entendimento do pedido foi que seriam seis meses mais três meses dados pela Capes. A professora 69 

Luciana consultou a portaria da Capes de abril de 2020 e a troca de mensagens com a PROPGPq, e 70 

que o prazo de noventa dias é excepcional, ficando a critério de cada Programa. Colocado em 71 

votação o pedido de prorrogação do prazo para defesa por seis meses do discente Abraão da Cruz 72 

Tavares. Aprovado por todos. Recredenciamento docente. Após esclarecimentos sobre o 73 

recredenciamento do corpo docente do PPED, a professora Luciana colocou em votação em manter 74 

o credenciamento como está até 31/12/2021 e a partir de 2022 será feito o recredenciamento de 75 

acordo com as regras na primeira CPED de 2022. Aprovado por todos. Às 11h25min a reunião foi 76 

declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, secretária executiva do 77 

Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento da EPPEN. 78 

________________________________________ 79 

Prof. Dr.  André Roncaglia de Carvalho 80 

_________________________________________ 81 

Profa. Dra.  Cláudia Alessandra Tessari 82 

_________________________________________ 83 

Prof. Dr.  Daniel Augusto Feldmann 84 

_________________________________________ 85 

Profa. Dra.  Daniela Verzola Vaz 86 
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Prof. Dr.  Diogo de Prince Mendonça 88 
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Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 90 
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Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 92 
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Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 94 
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Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto 96 
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________________________________________ 97 

Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves 98 

_______________________________________ 99 

Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 100 

________________________________________ 101 

Jéssica Giani 102 

________________________________________ 103 

Isabela Fernandes 104 

_________________________________________ 105 

Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 106 


