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2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018 1 

Na data de 24 de agosto de 2018, às onze horas e vinte e sete minutos, na sala 101 da Escola Paulista de 2 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a segunda reunião ordinária da comissão de curso de Ciências 3 

Atuariais de 2018. Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, o vice 4 

coordenador Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz 5 

Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. 6 

Roberto Bomgiovani Cazzari. Os professores Dan Rodrigues Levy, Danilo Braun Santos, Edimilson Costa 7 

Lucas, Humberto Galluci Netto e Márcio Ferro Catapani justificaram ausência. Os professores Arthur 8 

Bragança de Vasconcellos Weintraub, Daniela Baumohl, Ricardo Hirata Ikeda e o representante discente 9 

Alan Almeida Miron Soldi não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha 10 

Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Cordeiro iniciou a reunião com os INFORMES: 1-) 11 

Participação da UNIFESP na Feira do Guia do Estudante: Os professores Cordeiro, Roberto e Luiz 12 

Jurandir acordaram quais os dias e horários que cada um participaria da feira. 2-) Convênio entre a 13 

UNIFESP e o Sesc: Foi informado que seria uma atividade de extensão e os professores Luiz Jurandir 14 

Celso fez esclarecimentos sobre esse convênio. 3-) Retomada das reuniões do NDE: Item prejudicado. 4-15 

) Apontamentos gerais da rematrícula (problemas e avanços): Os professores Cordeiro e Celso 16 

relataram que a quantidade passiva de alunos estaria diminuindo devido a oferta da disciplina do professor 17 

Luiz Jurandir ser aos sábados, foram apontados questões acerca dos pré-requisitos e outros apontamentos 18 

foram feitos. ORDEM DO DIA: 1-) Eleição da nova coordenação – Chapa: Antônio Cordeiro como 19 

coordenador e Celso Yokomiso como vice: O professor Cordeiro relatou sobre o seu primeiro mandato na 20 

vice coordenação de curso e disse que gostaria de continuar com os trabalhos. O professor Luiz Maluf 21 

relatou sua experiência como vice, destacou que o curso passaria por um novo reconhecimento do MEC e 22 

disse que daria apoio a nova coordenação. O professor Cordeiro agradeceu a colaboração de todos os 23 

professores do departamento, informou sobre o Congresso da ABRAPP e solicitou que os interessados se 24 

manifestassem, pois possuía seis convites. A coordenação foi reconduzida, composta pelos professores 25 

Antônio Cordeiro Filho, como coordenador, e Celso Yokomiso Takashi, como vice coordenador. 2-) 26 

Aprovação da Ata de reunião de 27/04/18: A ata foi aprovada, por unanimidade. 3-) Calendário de 27 

reuniões 2º semestre: Foi aprovada a decisão de que as reuniões ocorreriam todas nas segundas ou terças-28 

feiras de cada mês na parte da manhã. 4-) Concursos (discussão e conteúdo) a pedido do professor 29 

Danilo: Item prejudicado. 5-) Aprovação do professor Francisco Marcelo como representante do 30 

Multidisciplinar na Comissão de Curso: Item foi prejudicado, pois essa participação não estaria prevista 31 

no regimento do curso e o professor Luiz Maluf sugeriu fazer a alteração no PPC. O professor Cordeiro 32 

sugeriu aceitar a indicação e pautar o assunto em próxima reunião. 6-) Indicação de livros obrigatórios e 33 

complementares para cada UC: O professor Celso informou que a Biblioteca do campus havia solicitado 34 

a indicação de livros, pois haveria a previsão de verba para compra de novos livros. Os professores citaram 35 
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alguns autores e após discussões, o professor Cordeiro solicitou que essas sugestões fossem informadas 36 

para ele, que encaminharia isso à Direção Acadêmica, via memorando. 7-) Estágios e implicações (queda 37 

de rendimento, reprovações, rematrículas no noturno): O professor Celso disse que foi percebida  a 38 

queda no rendimento dos alunos que iniciam o estágio não obrigatório e demonstrou preocupação para com 39 

isso. Os professores compartilharam sua experiência com os alunos do integral e fizeram posicionamentos 40 

sobre o assunto. O professor Luiz Maluf sugeriu fazer esclarecimentos sobre a troca do turno para os alunos 41 

ingressantes. O professor Celso sugeriu evitar o deferimento das matrículas de aluno do período integral 42 

para o noturno e perguntou se seria necessário algum tipo de regulamento para isso e, após discussões, o 43 

professor Cordeiro disse que solicitaria ao professor Edimilson um levantamento dos problemas para pautar 44 

em reunião de comissão de curso. 8-) TCC e alto nível de reprovação/desistência: O professor Celso 45 

informou que havia uma grande desistência de alunos matriculados na disciplina de TCC. O professor Luiz 46 

Maluf sugeriu reunir os alunos no auditório para esclarecer dúvidas acerca dessa disciplina e relatou como 47 

orientava seus alunos sobre a elaboração do trabalho e entrega dos formulários na secretaria. O professor 48 

Joelson relatou que muitos alunos o procuram, mas que ao longo do semestre, desistem ou desaparecem. 49 

Após discussões, o professor Luiz Maluf resgatou procedimentos e prazos tinham sido aprovados em 50 

reuniões anteriores e foi acordado que o regimento de TCC fosse revisto. 9-) Eleições da Câmara de 51 

Extensão e Cultura: O professor Celso informou sobre a mudança da coordenação da Câmara de Extensão 52 

e a eleição dos representantes docente e TAES. Sugeriu acordar, com o departamento de Ciências 53 

Contábeis, a indicação de um nome para representante docente, com mais representatividade na Câmara, e 54 

informou que gostaria de se candidatar para continuar com os trabalhos na coordenação. O professor 55 

Cordeiro encerrou a reunião às treze horas e dezessete minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de 56 

Oliveira, lavrei a ata. 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

_______________________________________  _______________________________________ 62 

     Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 63 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais    Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais 64 

 65 
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_______________________________________  _______________________________________ 69 

    Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio         Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf  70 
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_______________________________________  _______________________________________ 74 

     Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões     Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 75 

         76 
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_____________________________________  ______________________________________ 81 

      Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari    Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 82 

       (Assistente em Administração) 83 
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