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4º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2017 1 

Na data de dez de outubro de 2017, às catorze horas e quarenta minutos, na sala 109 da Escola Paulista de 2 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a quarta reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências 3 

Atuariais de 2017. Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, o vice-4 

coordenador, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo 5 

Braun Santos, Prof. Dr. Humberto Gallucci Neto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dr. Luiz 6 

Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda e Prof. Dr. Roberto 7 

Bomgiovani Cazzari. Os professores Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Dan Rodrigues Levy, 8 

Daniela Baumohl Weintraub, Edmilson Costa Lucas, Márcio Ferro Catapani e os discentes Alan Almeida 9 

Miron Soldi e Ricardo Pormann e Silva não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana 10 

Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. ORDEM DO DIA: 1-) Aprovação da minuta da 11 

ata da última reunião 09/08/2017: O professor Cordeiro leu a minuta da ata que foi aprovada por 12 

unanimidade. O professor Ricardo perguntou qual teria sido o problema ocorrido no item 8 dessa minuta e 13 

o professor Luiz fez esclarecimentos sobre o assunto. O professor Danilo fez ponderações sobre o assunto e 14 

explicou sobre as notificações nos PPCs dos cursos de ciências atuariais e ciências contábeis e a relação de 15 

disciplinas entre os dois departamentos. O professor Luiz explicou qual tinha sido o mal entendido. Após 16 

esclarecimentos, foi deliberado que a comissão de curso e o departamento de Atuariais se reuniriam com o 17 

departamento de ciências contábeis para dar andamento necessário ao PPC de forma harmonizada.  2-) 18 

Saída do professor Luiz Maluf da vice coordenação e sua substituição: O professor Cordeiro agradeceu 19 

a colaboração e os trabalhos feitos pelo professor Luiz na vice coordenação e sugeriu que o professor Celso 20 

fosse o nome indicado para substituto. O professor Luiz relatou como foi o seu período na coordenação e 21 

explicou quais seriam os motivos de sua saída. O professor Danilo sugeriu que o vice coordenador poderia 22 

ajudá-lo nas reuniões da Comissão de Horários. O professor Luiz sugeriu o nome do professor Raphael, 23 

que agradeceu, mas esse retirou o seu nome por concordar com a indicação do professor Celso. Por 24 

unanimidade, a indicação do professor Cordeiro foi aprovada e o professor Celso seria o novo vice 25 

coordenador do curso. 3-) Caso aluna Sabrina Delgado x Estágio x Disciplinas: O professor explicou o 26 

caso da aluna Sabrina e o professor Cordeiro esclareceu que esse caso não respeitava o regulamento de 27 

estágio e disse que a direção acadêmica havia convocado a coordenação de curso para esclarecer a situação. 28 

O professor Cordeiro acrescentou que deveriam ser mais rígidos para que não houvesse precedentes. Após 29 

outros esclarecimentos e discussões, o pedido de reprovação antecipada foi indeferido, por unanimidade, 30 

solicitando a ratificação pela Câmara de Graduação, por não estar previsto no regulamento da PROGRAD. 31 

4-) Reestruturação do PPC: O professor Danilo explicou sobre a alteração do PPC devido ao excesso de 32 

disciplinas e falta de professores para ministrá-las e que isso poderia piorar se algum professor saisse de 33 

licença por algum motivo. Acrescentou que a minuta deveria estar pronta no começo do ano de 2018 para 34 

que o novo PPC entrasse em vigor em 2019, solicitou que todos tivessem foco para resolver isso e sugeriu 35 
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que uma subcomissão do NDE. O professor Ricardo fez esclarecimentos sobre as competências do NDE. 36 

Após esclarecimentos e discussões, o professor Danilo sugeriu trocar os membros do NDE, disse que o 37 

ideal seria montar uma grade horária que não fosse alterada futuramente, que a eleição dos novos membros 38 

poderia ser feita através de e-mail e que aqueles que desejassem sair ou continuar deveriam se manifestar, 39 

pois seria criada uma agenda de trabalho para reformular o PPC, que isso seria dividido entre os membros 40 

do NDE e que uma nova eleição seria feita para os novos membros. 5-) Alteração da composição do 41 

NDE: Os professores Danilo e Raphael demonstraram interesse em participar do NDE. O professor 42 

Cordeiro convidou o professor Roberto para participar, disse que ficaria responsável no envio do e-mail 43 

sugerido pelo professor Danilo no item anterior e após essa consulta por e-mail, o resultado seria 44 

deliberado na próxima reunião de comissão de curso. Após discussões, o professor Danilo sugeriu criar 45 

uma agenda de assuntos que seriam prioridade, como, por exemplo, a redução da carga horária do curso e 46 

enfatizou que um estudo e acertos deveriam ser feitos no PPC. O professor Luiz informou a sua candidatura 47 

como representante na CPPD como professor assistente. O professor Danilo informou que havia enviado 48 

um e-mail a todos os professores do curso para que informassem suas disponibilidades de horário na grade 49 

do próximo semestre para apresentar na Comissão de horários. O professor Cordeiro encerrou a reunião às 50 

dezesseis horas, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 51 
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