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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 1 

PROGRAMA DE MESTRADO EM ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO DO CAMPUS 2 

OSASCO (CPED), EM 19.07.2021. 3 

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

remoto a 6º 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 10h05 a Professora Luciana deu início a 12 

sessão e passou aos informes. Informes. A professora Luciana informou que a verba PROAP 13 

chegou no valor de 9.698 reais. A partir de agora nas próximas CPED serão organizados os pedidos 14 

como recursos para congresso, tradução de artigos, e-books além do projeto com o Ministério 15 

Público. Os pedidos serão avaliados a partir da CPED de agosto. Em conversa com a diretoria de 16 

avaliação da Capes, foi informado pela responsável pela avaliação que os programas com vinte anos 17 

nota 4 ou 5 talvez fosse interessante fazer a junção de programas, questionando se o programa 18 

estaria contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa. Serão feitas novas diretrizes para 19 

avaliação PNPD, pois está parado há dois anos. Continuando os informes a professora Luciana Rosa 20 

convidou a todos para uma reunião com a professora Adriana Amado para tirar dúvidas gerais, em 21 

como seremos avaliados e sobre futuras avaliações. Ressaltou que a Propgpq fez algo único 22 

organizando essa reunião. A professora Soraya e o professor Arnaldo criaram um Centro de Saúde 23 

Global e que contará com a participação de um docente por campus para coordenar a chamada para 24 

pesquisadores das ciências sociais aplicadas com a Fiocruz. Dia 23/07 ocorrerá uma reunião e todos 25 

os pesquisadores das ciências sociais aplicadas, que darão respaldo para pesquisa de campo, pois 26 

teremos cada vez menos dados secundários. O encontro será realizado o dia todo e pela manhã 27 

receberemos um professor de Portugal, a tarde os pessoal da Fiocruz com uma mesa sobre 28 

Democracia e Saúde. O centro de desenvolvimento da Fapesp poderá contribuir com o 29 

desenvolvimento regional, mesmo com a baixa adesão.  Informe da Câmara de Pós-Graduação. 30 

Com a palavra o professor André deu o informe do grupo de internacionalização e relatou que o 31 

edital Fapesp teve baixa adesão, solicitando aos docentes se programarem para o próximo edital em 32 
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2023. Informe do site. O professor Diogo informou que está terminando de fazer as últimas 33 

atualizações e está aguardando o arquivo das últimas defesas. Informes da direção. Com a palvra o 34 

professor Julio informou que no dia 17/07 houve uma reunião das pró-reitorias com diretores dos 35 

campi para discutir o segundo semestre. Foi apresentada uma primeira minuta, mas não há nada 36 

definido, e alguns campi estão solicitando o retorno das atividades presenciais. Em Osasco não 37 

existe a necessidade urgente de retorno. Em princípio estão mantidas as ADEs para o segundo 38 

semestre. Outro informe foi sobre o orçamento que como todos sabem foi cortado. Além disso, 39 

houve o bloqueio de 2,7 bi e o desbloqueio de 1,1 bi e uma parte dessa verba chegou para os campi, 40 

mas não é destinada ao emprenho das despesas obrigatórias. Também Existe o problema do RU que 41 

não tem previsão orçamentária. No último CONSU foi falado sobre o pagamento do salário dos 42 

servidores com 113 milhões a menos do necessário, por isso, não está sendo possível a contratação 43 

de docentes visitantes. Esse montante não inclui o pagamento de professores e férias. Pauta. 44 

Aprovação das atas de maio e junho. A professora Luciana colocou em votação a aprovação das 45 

atas de maio e junho. Aprovadas por todos. Grade horária do segundo semestre. Após apresentação 46 

e discussão das ofertas das disciplinas, a professora Luciana perguntou para a representação 47 

discente se a grade contemplava os alunos. A discente Isabela confirmou que a oferta das 48 

disciplinas contempla os discentes. As aulas terão início em 09 de agosto. Pedido de trancamento do 49 

discente Murilo Varjão. A professora Luciana apresentou a justificativa do pedido de trancamento 50 

do discente por um período de 6 (seis) meses. O discente Anderson Silva também solicitou o 51 

trancamento, porém, não fez nenhuma disciplina e não encaminhou o formulário com a justificativa. 52 

A professora Luciana se prontificou a tentar contata-lo e solicitar os documentos necessários. 53 

Colocado em votação a prorrogação do discente Murilo Varjão por seis meses. Aprovado por todos.  54 

Às 11h10min a reunião foi declarada encerrada e a ata lavrada por mim, Lilian Bispo de Oliveira, 55 

secretária executiva do Programa de Mestrado em Economia e Desenvolvimento da EPPEN. 56 

________________________________________ 57 

Prof. Dr.  André Roncaglia de Carvalho 58 

_________________________________________ 59 

Profa. Dra.  Cláudia Alessandra Tessari 60 

_________________________________________ 61 

Prof. Dr.  Daniel Augusto Feldmann 62 

_________________________________________ 63 

Profa. Dra.  Daniela Verzola Vaz 64 
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_________________________________________ 65 

Prof. Dr.  Diogo de Prince Mendonça 66 

_________________________________________ 67 

Prof. Dr. Julio Cesar Zorzenon Costa 68 
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Profa. Dra. Luciana Rosa de Souza 70 
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Prof. Dr. Marcelo Soares de Carvalho 72 

________________________________________ 73 

Prof. Dr. Paulo Costacurta de Sá Porto 74 
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Profa. Dra. Solange Ledi Gonçalves 76 
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Prof. Dr. Veneziano de Castro Araújo 78 
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Jéssica Giani 80 
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Isabela Fernandes 82 
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Lilian Bispo de Oliveira - Secretária Executiva 84 


