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ATA Nº. 20/2016 – Reunião Ordinária da Comissão do Curso de 

Ciências Atuariais da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 12.09.2016 
 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala 108 da 1 

UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 2 

Osasco, realizou-se a vigésima reunião ordinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais do 3 

Campus Osasco da UNIFESP com a presença do coordenador do curso, Prof. Antônio Cordeiro 4 

Filho, que presidiu essa reunião, do vice-coordenador, Prof. Luiz Augusto F. F. Maluf, dos 5 

professores Arthur B. de Vasconcellos Weintraub, Celso Takashi Yokomiso, Daniela Baumohl 6 

Weintraub, Danilo Braun Santos, Joelson Oliveira Sampaio, Márcio Ferro Catapani e dos 7 

representantes discentes Alexandre Jorge de Holanda Junior e Alan Almeida Miron Soldi. Foram 8 

justificadas as faltas dos professores Dan Rodrigues Levy e Ricardo Hirata Ikeda. ORDEM DO 9 

DIA: 1) Aprovação das Atas anteriores: O professor Luiz Augusto informou que há algumas atas 10 

anteriores a serem aprovadas nas próximas reuniões. Foi lida a ata da 19º reunião ordinária da 11 

comissão de curso e aprovada por unanimidade. 2) Informes: Quatro informes foram incluídos na 12 

presente reunião. O professor Luiz Augusto informou que a discente Isabela Lizandra Simões 13 

comunicou, via e-mail, que os discentes Alan Almeida Miron Soldi e Ricardo Pormann foram 14 

indicados para as vagas de representantes do Centro Acadêmico de Ciências Atuariais e, por 15 

unanimidade, a indicação foi aprovada, já com o direito a voto assegurado na presente reunião. A 16 

PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) informou que a UNIFESP está adequando o sistema da 17 

pasta verde para que o nome social, em casos de alunos transexuais, apareça na lista de chamada e, 18 

durante esta adequação, usar listas de presença para realizar as chamadas. A PROGRAD (Pró-19 

Reitoria de Graduação) informou que a UNIFESP está estudando a possibilidade de reservar vagas 20 

para refugiados e que cada comissão de curso deverá decidir se vagas serão atribuídas para este fim, 21 

porém este assunto será pauta em uma reunião futura. O professor Luiz informou que, na última 22 

reunião da Congregação, ficou decidido que será criado um grupo de trabalho com representantes 23 

de todos os cursos para a possibilidade de notificação das grades curriculares dos cursos de modo a 24 

resolver problemas do Eixo Comum. Há uma corrente que defende a mudança dos pré-requisitos 25 

dos cursos para que as UCs do Eixo Comum possam ser alocadas convenientemente e estão 26 

solicitando alteração na grade curricular, porém os docentes presentes na reunião concordaram que 27 

qualquer mudança nos pré-requisitos pode prejudicar na qualidade do curso. Após discussões, foi 28 

aprovado, por unanimidade, que será feita a manutenção dos pré-requisitos e do equilíbrio do perfil 29 

de maneira que nenhum docente fique com a carga horária ociosa ou sobrecarregada. a) 30 

Homologação do PPC de Ciências Atuariais pelo Conselho de graduação em 23/08: O 31 

professor Luiz informou que o PPC está homologado. b) Divulgação do PPC e orientações frente 32 

à visita do MEC: O professor Antônio Cordeiro esclareceu alguns detalhes sobre o que pode 33 

ocorrer nos dias da visita do MEC no campus. c) Informações no E-MEC: O professor Luiz 34 

informou que, em 01 de setembro de 2016, foi aberto o prazo do processo de reconhecimento do 35 

curso perante o MEC e a coordenação terá 45 dias para cadastrar todas as informações referentes ao 36 

curso. O professor solicitou ajuda aos professores para uma eventual correção, em casos em que 37 

haja problema ou inconsistência técnica. O professor Luiz disse que deseja fazer uma reunião com a 38 

PROGRAD para que faça uma espécie de auditoria no primeiro preenchimento. d)Documentação 39 

dos professores: O professor Antônio Cordeiro solicitou que seja montado o prontuário de cada 40 

docente com lattes atualizado; e) Concursos abertos em 05/09/16: Os concursos estão com editais 41 

abertos, o professor Luiz fez a divulgação em outras instituições de educação e pede que os 42 

docentes façam a divulgação, também. O professor Antônio Cordeiro solicita que se faça uma busca 43 

de professores externos para compor banca de concurso. f) Novos membros da CAEP eleitos pela 44 

Congregação: O professor Arthur foi eleito como membro da CAEP; g) Homologação do 45 
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Departamento de Ciências Atuariais: Foi homologado, pelo Conselho de Administração, a chefia 46 

de departamento de Ciências Atuariais, que será o professor Ricardo Ikeda e o professor Danilo 47 

Braun como vice; 3) Escolha de Responsável por Estágios e Suplentes: Os professores Antônio 48 

Cordeiro e Luiz apresentaram quais são os termos mais importantes a serem analisados ao assinar 49 

um contrato de estágio. Os professores Márcio, Celso e Joelson se mostraram interessados em 50 

serem responsáveis na assinatura do estágio. E foi aprovado, por unanimidade, que o professor 51 

responsável será o Celso e o seu suplente será o professor Márcio. 4) Escolha de Coordenador e 52 

Coordenador-Adjunto da Comissão de Trabalho de Conclusão (CTC): Foi aprovado, por 53 

unanimidade, que o professor Joelson será o coordenador de Trabalho de Conclusão. O coordenador 54 

adjunto será indicado e eleito em uma próxima reunião. 5) Definição das linhas de orientação dos 55 

professores de Ciências Atuariais em Trabalhos de Conclusão de Curso: O professor Luiz 56 

solicitou aos docentes presentes na reunião que escolhessem quais são as áreas temáticas que irão 57 

orientar os alunos para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso. Os professores 58 

Antônio Cordeiro, Arthur, Danilo, Joelson e Márcio escolheram as seguintes áreas: Instituições de 59 

Seguro, Previdência e Financeiras e Equiparadas; Avaliação de Mercado de Seguro, Providência e 60 

de outras instituições financeiras ou equiparadas; Avaliação de risco de instituições financeiras, de 61 

seguro e de previdência; Demografia aplicada e análise de sobrevivência. O professor Celso 62 

escolheu a área de Demografia aplicada e análise de sobrevivência. A professora Daniela escolheu 63 

as áreas de Avaliação de risco de instituições financeiras, de seguro e de previdência; Demografia 64 

aplicada e análise de sobrevivência. E o professor Luiz escolheu as áreas Avaliação de Mercado de 65 

Seguro, Providência e de outras instituições financeiras ou equiparadas; Avaliação de risco de 66 

instituições financeiras, de seguro e de previdência. 6) Sugestão de Modificação do perfil 67 

desejado para contratação visitante: O professor Luiz indica a mudança do perfil de análise de 68 

risco para demografia e foi aprovada por unanimidade. O professor Luiz também comunicou que o 69 

Professor Móises, segundo colocado no último concurso, será aproveitado. 70 

Nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 71 

doze horas, na qual eu, Ana Paula R. G. de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 72 

será assinada pelos presentes. 73 
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