
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 

 

  ___ATA/CCA/01/2017 
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Ciências Atuariais da UNIFESP – Campus Osasco realizada em 15.02.2017 
 

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta minutos, 1 

na sala 203 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, 2 

Jardim das Flores, Osasco, realizou-se a primeira reunião ordinária de 2017 da Comissão do Curso 3 

de Ciências Atuariais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença do coordenador do curso, 4 

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

F. Maluf, dos professores Dan Rodrigues Levy, Daniela Baumohl Weintraub, Danilo Braun Santos, 6 

Joelson Oliveira Sampaio, Moisés Diniz Vassallo e do representante discente Alan Almeida Miron 7 

Soldi. 1) INFORMES: 1.1. Recredenciamento da UNIFESP: o Prof. Luiz Augusto informou que 8 

o MEC fez ontem a visita para recredenciamento da Universidade e que não existem pendências por 9 

parte do curso. 2. ORDEM DO DIA: Houve alteração na sequência de discussão dos itens. 2.1. 10 

Falta de Notas na Secretaria Acadêmica: o vice-coordenador comunicou que a Secretaria 11 

Acadêmica encaminhou um memorando solicitando o lançamento de notas da disciplina Projeto de 12 

Pesquisa em Atuária, pois nenhum aluno teve sua nota inserida na Pasta Verde. O Prof. Cordeiro 13 

acrescentou que pediu orientação à Direção Acadêmica sobre os procedimentos cabíveis à 14 

coordenação neste caso. Após discussões, a Comissão decidiu, por unanimidade, que um 15 

memorando será enviado ao Prof. Ikeda solicitando que ele envie as notas para a Pró-Reitoria de 16 

Graduação (PROGRAD). Os professores Daniela e Joelson chegaram neste momento e iniciou-se a 17 

discussão do item 2.2. Reconhecimento do Curso: o Prof. Cordeiro informou que a segunda fase 18 

dos trabalhos de reconhecimento do curso deve ser entregue até segunda-feira e que o MEC deve 19 

visitar o campus por volta de Abril ou Maio. Em seguida, ele apresentou o formulário, recebido do 20 

MEC, que a Coordenação deve preencher com informações sobre a trajetória acadêmica dos 21 

docentes do curso. Os presentes discutiram alguns aspectos desta avaliação do MEC e a 22 

Coordenação pediu que os professores entreguem, na Secretaria do Curso, seus currículos Lattes 23 

atualizados e os comprovantes de experiência no mercado de trabalho externo à Unifesp. Foi 24 

incluído o item 2.3. Regime de Trabalho do Prof. Moisés: o vice-coordenador apresentou a 25 

solicitação feita pelo Prof. Moisés de passar seu regime de trabalho de 40h para Dedicação 26 

Exclusiva (DE). Os membros da Comissão deferiram esta solicitação por unanimidade; 2.4. Início 27 

das aulas: o Prof. Cordeiro comunicou que fará uma palestra com os alunos ingressantes para 28 

apresentar o curso. O Prof. Luiz Augusto apresentou o calendário da Semana de Integração e 29 

incentivou os docentes a participarem das atividades. Os presentes sanaram suas dúvidas quanto ao 30 

calendário apresentado e o Prof. Joelson se prontificou a desenvolver uma atividade com os alunos 31 

ingressantes. Após este item, o coordenador externou seu agradecimento ao trabalho desenvolvido 32 

na coordenação de estágios pelo Celso. Nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a 33 

presença de todos e encerrou a reunião às doze horas, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a 34 

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 35 
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