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ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

2

DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018

3

Na data de 22 de maio de 2018, às treze horas e vinte e dois minutos, na Escola Paulista de Política,

4

Economia e Negócios, na sala 103, ocorreu a terceira reunião extraordinária do Núcleo Docente

5

Estruturante do Curso de Ciências Atuariais de 2018. Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof.

6

Dr. Antônio Cordeiro Filho, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf e os professores convidados Prof. Dr.

7

Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto

8

Bomgiovani Cazzari. Os professores Nena Geruza Cei e Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência. O

9

professor Cordeiro iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Expediente: 1-) Informes: Não

10

houve. 2) Ordem do dia: a-) Aprovação Ata: A ata foi aprovada por unanimidade. b-)Análise de

11

Alterações do PPC: O professor Luiz Jurandir apresentou suas sugestões de mudanças das disciplinas e

12

propôs que as disciplinas quantitativas, como matemática financeira, fossem ofertadas via Ead (à distância).

13

Os professores discutiram sobre a disciplina matemática financeira e introdução à atuária serem oferecidas

14

à distância com a opção de reforço dessas disciplinas. O professor Danilo sugeriu que a carga horária total

15

do curso noturno deveria ser reduzida para quatro anos, diminuindo uma quantidade de horas relevante e os

16

professores discutiram sobre o aumento das horas da disciplina TCC e a eliminação das disciplinas como

17

Finanças II, Computação Básica e aqueles que seriam ofertadas pelo departamento de ciências contábeis. O

18

professor Cordeiro solicitou ao professor Roberto para que trouxesse, na próxima reunião do NDE, uma

19

sugestão de ementa para a disciplina ‘Introdução aos estudos Atuariais’. O professor Luiz Maluf apresentou

20

seu parecer e sugestões na proposta do professor Luiz Jurandir. O professor Cordeiro sugeriu que o

21

conteúdo sobre regulação de seguros poderia fazer parte do conteúdo programático das disciplinas de

22

direito e que os professores Arthur, Dan e Márcio deveriam ser consultados. Após discussões sobre o bloco

23

de direito e o bloco de contabilidade, o professor Cordeiro sugeriu que a disciplina direito trabalhista

24

poderia ser optativa e o professor Danilo sugeriu negociar com o departamento de Ciências Contábeis a

25

oferta de disciplinas entre departamentos, mas que algumas disciplinas oferecidas pelo departamento

26

deveriam ser retiradas do projeto pedagógico. O professor Roberto sugeriu que a disciplina Ética e

27

Profissionalismo poderia ser incluída no Projeto Pedagógico e o professor Danilo sugeriu que essa

28

disciplina sugerida poderia ser ministrada pelo departamento Multidisciplinar. O professor Roberto propôs

29

para discussão um maior oferecimento de disciplinas de contabilidade financeira e de previdência e sugeriu

30

que a disciplina Ética e Profissionalismo poderia ser ministrada pelo professor Celso e o professor Danilo

31

acrescentou que poderia ter caráter extensionista. Os professores discutiram a eliminação das matérias do

32

departamento de contabilidade: Contabilidade Financeira I, Contabilidade Governamental, Auditoria,

33

Finanças I e Contabilidade de Seguros e Previdência. A sugestão de que a carga horária total do curso

34

noturno deveria ser reduzida para quatro anos foi aprovada, por unanimidade. O professor Roberto ficou

35

responsável de elaborar uma ementa para a disciplina ‘Introdução aos Estudos Atuariais’ e trazê-la na
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36

próxima reunião do NDE. O professor Luiz Jurandir ficou responsável de trazer uma sugestão sobre

37

Seguros e Danos. O professor Danilo sugeriu que o professor Roberto poderia consolidar o que já tinha

38

sido discutido, organizar as disciplinas nos blocos e elaborar uma proposta. O professor Cordeiro sugeriu

39

analisar o PPC e discutir a carga horária total do curso do período integral e noturno, minuciosamente. O

40

professor Raphael sugeriu aumentar a carga horária das atividades complementares e os professores

41

debateram como isso poderia aumentar a adesão dos alunos em monitoria voluntária. O professor Cordeiro

42

encerrou a reunião às catorze horas e cinquenta e oito minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de

43

Oliveira, lavrei a ata.
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Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais
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Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões

______________________________________
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Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Secretaria do curso)
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