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1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018 1 

Na data de 27 de abril de 2018, às 11:18 horas, na sala 107 da Escola Paulista de Política, Economia e 2 

Negócios, ocorreu a 1º reunião ordinária da comissão de curso de Ciências Atuariais de 2018. Estiveram 3 

presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, o vice coordenador Prof. Dr. Celso 4 

Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Ms. Humberto 5 

Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Márcio 6 

Ferro Catapani, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. Os professores 7 

Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Dan Rodrigues Levy, Daniela Baumohl, Luiz Jurandir 8 

Simões, Ricardo Hirata Ikeda e os representantes discentes Alan Almeida Miron Soldi e Ricardo Pormann 9 

e Silva não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, 10 

secretariou a reunião. O professor Cordeio iniciou a reunião às 11:18 horas e conforme solicitação do 11 

professor Celso, o item 6 da ordem do dia foi tratado inicialmente. 6-) Apresentação de projetos do 12 

Núcleo de Atendimento ao Estudante pelo pedagogo Carlos: O servidor Carlos apresentou quais seriam 13 

as atribuições do NAE, relatando quais seriam os problemas enfrentados pelos estudantes na vida 14 

acadêmica ,ofereceu ajuda aos professores para atender estudantes que demonstrassem algum tipo de 15 

dificuldade e disse que estariam disponíveis para realização de Oficinas. O professor Danilo disse que os 16 

alunos de primeiro semestre enfrentavam dificuldades ao deparar-se com muitas disciplinas de matemática, 17 

pois muitos ingressam no curso sem ter a ciência disso. Solicitou ao NAE que pudesse dar um retorno ao 18 

departamento de Atuariais informando quais seriam os tipos de problemas enfrentados por esses alunos. 19 

Após debates, o professor Cordeiro agradeceu a presença do Carlos e relatou sua experiência, enfatizando a 20 

importância da atividade de monitoria. INFORMES: O professor Luiz Maluf informou sobre o Congresso 21 

Acadêmico, solicitou aos professores que divulgassem o evento, informando seu período de inscrição, 22 

incentivando a participação dos alunos e demonstrou certa decepção por perceber que alguns professores 23 

do departamento não demonstrarem interesse em participar desse evento. ORDEM DO DIA: 1-) 24 

Aprovação da Ata: A ata foi aprovada. Foi incluído na pauta o processo de solicitação de trancamento 25 

extraordinário do aluno Hendrik Horikawa que foi aprovado, por unanimidade. 4-) Requerimento aluno 26 

Felipe de Oliveira Camarotto e Carla Eduarda Gomes dos Santos: O professor Luiz Maluf relatou o 27 

caso do aluno Felipe já que ocorrido se deu no período em que estava na coordenação, sugeriu o 28 

deferimento para esse requerimento de forma excepcional e sugeriu que sejam indeferidos os  pedidos 29 

similares posteriores. Após discussões e outros esclarecimentos, o requerimento do aluno Felipe de 30 

Oliveira Camarotto foi aprovado de forma, excepcional e o requerimento da aluna Carla Eduarda Gomes 31 

dos Santos foi brevemente discutido e aprovado. 2-) Substituição na coordenação de estágio: O professor 32 

Celso fez relatos sobre quais seriam as atividades da coordenação de estágio e sugeriu que o professor 33 

Edimilson poderia substituí-lo como coordenador. Os professores Luiz Maluf e Márcio lembraram sobre a 34 

demanda de contratos de estágio no período de férias e o professor Danilo sugeriu que todos informassem o 35 
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seu período de férias com o objetivo de fazer o rodízio das atividades. O professor Celso sugeriu indicar 36 

um suplente. Foi aprovado, por unanimidade, o professor Edimilson como novo coordenador de estágio e o 37 

professor Humberto como suplente. O professor Danilo disse que seria necessário fazer um levantamento 38 

das atribuições de cada professor do departamento e ficou combinado que isso seria feito por e-mail, que 39 

seria enviado pela secretária do curso. 3-) Substituição dos membros do NDE: O professor Cordeiro 40 

informou sobre a solicitação de saída feita pelos professores Álvaro, Arthur e Daniela do NDE, solicitou a 41 

substituição destes e enfatizou que todos poderiam contribuir nas atividades do departamento. O professor 42 

Danilo sugeriu um sistema de rodízio nos cargos de gestão. O professor Luiz Maluf sugeriu criar uma 43 

página institucional, para cada docente, na qual descreva suas atividades e projetos. Todos os professores 44 

concordaram com a sugestão. Após discussões, foi homologada a saída dos professores Álvaro, Arthur e 45 

Daniela, Foi aprovado, por unanimidade, aumentar o número de membros do NDE para nove integrantes 46 

no total e aprovada, por unanimidade, a indicação dos pelos professores Danilo, Luiz Jurandir, Raphael e 47 

Roberto para substituição . Foi aprovada, por unanimidade, a consulta ao Departamento Multidisciplinar 48 

sobre a substituição do professor Álvaro. Foi aprovada, por unanimidade, a indicação da permanência dos 49 

membros Cordeiro, Ricardo Ikeda, Luiz Maluf e Nena. 5-) Verba do departamento para custear 50 

participação nas reuniões do IBA e outras demandas: O professor Danilo informou sobre a intenção o 51 

uso da verba do departamento para custear diárias, passagens áreas para participar de Congressos da área e 52 

outras demandas. O professor Danilo acrescentou que o professor Márcio iria participar da próxima reunião 53 

da Congregação para apresentar o regimento do departamento. O professor Cordeiro sugeriu redigir uma 54 

carta ao ABRAPP solicitando convites gratuitos para os alunos do curso de ciências atuariais e enfatizou a 55 

importância de se ter verba para participação dos professores do departamento nos congressos e reuniões da 56 

área. O professor Luiz Maluf sugeriu encaminhar o assunto para ser tratado em reunião de departamento e a 57 

sugestão foi aprovada por unanimidade. 7-) Escolha de formuladores de projetos extensionistas e 58 

estabelecimentos de cronograma de aplicação: O professor Celso apresentou um cronograma de projetos 59 

e propostas de atividades para a curricularização, fez esclarecimentos de como seria montado um projeto e 60 

qual seria o trâmite na Extensão. Após outros esclarecimentos e debates sobre projetos de extensão e 61 

disciplinas para curricularização, o professor Celso sugeriu começar a organização das UCs que poderiam 62 

ser curricularizadas e que alguns professores poderiam se responsabilizar para construção de um projeto 63 

especifico. O professor Danilo sugeriu fazer isso em conjunto com o NDE. Os professores Celso, Márcio, 64 

Raphael, Cordeiro e Roberto ficaram responsáveis pela elaboração dos projetos de extensão. 8-) Indicação 65 

de livros obrigatórios e complementares para cada UC: Item prejudicado. 9-) Apresentação do setor 66 

de eventos pelo TAE João Subires: Item prejudicado. O professor Cordeiro encerrou a reunião às treze 67 

horas e vinte e três minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 68 
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_______________________________________  _______________________________________ 74 

     Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 75 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais    Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais 76 
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_______________________________________  _______________________________________ 80 

    Prof. Dr. Danilo Braun Santos         Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas 81 
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_______________________________________  _______________________________________ 85 

     Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto        Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio 86 
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______________________________________  ______________________________________ 91 

   Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf             Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani 92 
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_____________________________________  ______________________________________ 97 

    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia         Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari 98 
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______________________________________ 103 

 Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 104 

      (Assistente em Administração) 105 




