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3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS 1 

Na data de nove de agosto de 2017, às onze horas e quinze minutos, na sala 101 da Escola Paulista de 2 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 3 

de 2017. Estiveram presentes o vice-coordenador, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Celso 4 

Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edmilson Costa Lucas, Prof. Dr. Joelson 5 

Oliveira Sampaio, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e o discente Ricardo Pormann e Silva. Os professores 6 

Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Daniela Baumohl Weintraub e Márcio Ferro Catapani 7 

justificaram ausência. O coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, participou como ouvinte 8 

por estar em período de férias. Os professores Dan Rodrigues Levy, Humberto Gallucci Neto e Ricardo 9 

Hirata Ikeda não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de 10 

Oliveira, secretariou a reunião. INFORMES: 1-) Informes da coordenação de curso: O professor Luiz 11 

iniciou a reunião pedindo o comprometimento e a presença de todos nas reuniões de comissão de curso. O 12 

professor Luiz informou que havia se reunido com a direção acadêmica para esclarecer o mal entendido 13 

entre os departamentos de Ciências Atuarias e Ciências Contábeis que foi causado pela falta de oferta de 14 

disciplinas no curso de Ciências Atuariais, a qual gerou um passivo de alunos e que a diretoria se 15 

pronunciou, na reunião Câmara de Graduação, dizendo que a EPPEN teria um planejamento pedagógico de 16 

ofertas de UCs entre departamentos, que a diretoria não deveria intervir nesse tipo de assunto e que levaria 17 

o caso para a pró-reitoria se não melhorasse a comunicação entre os departamentos. 2-) Informes do 18 

departamento: O professor Danilo informou que na última reunião da Congregação foi aprovado, por 19 

maioria dos votos, a compra dos livros de Ciências Atuariais e enfatizou que a presença dos docentes do 20 

departamento de Atuariais na reunião da Congregação seria importante. O professor Luiz reforçou que 21 

seria importante a presença e participação dos docentes nas reuniões de comissão de curso. ORDEM DO 22 

DIA: Os professores Joelson e Celso solicitaram alteração da ordem da pauta e todos concordaram. 4-) 23 

TCC – rotinas e procedimentos administrativos: Foi aprovado, por unanimidade, que as bancas de TCC 24 

deveriam acontecer, no máximo, 15 dias antes do término das aulas e que as notas seriam lançadas depois 25 

de protocolada a versão final na secretaria integrada. 7-) Aprovação do Manual de Estágio: O professor 26 

Celso apresentou o texto do manual de estágio não obrigatório e após discussões, foi aprovado por 27 

unanimidade. Foi aprovada que a suplência da coordenação de estágio poderia ser feita pelo coordenador, 28 

vice coordenador ou por um professor indicado pela coordenação de curso. 2-) Professor Visitante: O 29 

perfil do professor visitante, que seria de programação computacional, foi aprovado por unanimidade e a 30 

comissão de curso solicitaria ao departamento de ciências atuariais a aceleração na contratação desse 31 

professor. 3-) Aprovação da indicação ad referendum do professor Raphael Garcia na Câmara de 32 

Graduação como segundo suplente: Item não discutido. 5-) TCC – alterações no regimento:  Item 33 

prejudicado. 6-) Alterações no regimento de atividades complementares: Item prejudicado. 8-) 34 

Procedimento relativos às ofertas de disciplinas: Foi aprovado que a comissão de curso solicitaria ao 35 
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departamento de Ciências Atuariais para que os professores pudessem ministrar turmas extras e para que o 36 

departamento de Ciências Contábeis pudesse cumprir o que tinha sido acordado. 1-) Visita do MEC: O 37 

professor Luiz informou quais seriam os dias da visita do MEC e explicou como seriam realizados os 38 

trabalhos durante a permanência dos avaliadores. O professor Luiz encerrou a reunião às doze horas e trinta 39 

minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 40 
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