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1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS 1 

Na data de 25 de maio de 2017, às 10 horas, na sala 107 da Escola Paulista de Política, Economia e 2 

Negócios, ocorreu a Reunião da Comissão de Curso de Ciências Atuariais. Estiveram presentes o 3 

coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho e o vice-coordenador, Prof. Ms. Luiz Augusto 4 

Finger Maluf, Prof. Dr. Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, , 5 

Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani, Prof. Dr. Moisés Vassallo, Prof. Dr. 6 

Raphael Oliveira Garcia e o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda. Os professores Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy 7 

Daniela Baumohl Weintraub, Joelson Oliveira Sampaio e o discente Alan Almeida Miron Soldi não 8 

justificaram ausência.  A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a 9 

reunião. O professor Luis iniciou a reunião às 10 horas com a seguinte pauta: Item 1-) Informes da 10 

coordenação de curso: O professor Luis informou que na última reunião da Câmara de Graduação, a 11 

direção acadêmica solicitou que houvesse uma maior absorção das unidades curriculares Células de 12 

Negócios oferecidas pelo departamento Multidisciplinar, disse que quando este assunto fosse inserido 13 

como ponto de pauta, seria discutido de forma mais profunda e que a decisão da comissão de curso seria 14 

levada para as reuniões da Câmara de Graduação e da Congregação. ORDEM DO DIA: 1) Alterações no 15 

PPC de Ciências Atuariais a curto prazo: O professor Danilo disse que levantou as grades horárias das 16 

disciplinas que já foram ofertadas com a secretaria de graduação para elaborar a grade horária do segundo 17 

semestre de 2017, no qual haveria alunos para se formar e que estariam “amarrados” com as disciplinas de 18 

ciências contábeis e eixo multidisciplinar. O professor Danilo expôs três problemas que seriam a 19 

dificuldade na elaboração da grade horária por causa da dependência de disciplinas dos departamentos de 20 

ciências contábeis e multidisciplinar e estar dependente da montagem da grade destes departamentos, que 21 

não haveria número de docentes suficiente para ministrar a quantidade de disciplinas existentes e a 22 

adequação dos termos das disciplinas do PPC. O professor Danilo apresentou o horário do segundo 23 

semestre, explicou como foi elaborada a grade e sugeriu que o professor concursado Luiz Jurandir ministre 24 

a disciplina Análise de Risco, porém, que haja um professor responsável aguardando a entrada desse 25 

professor. O professor Luis disse que o curso de ciências atuariais não teria normativas do MEC e que isso 26 

seria tema para discussão futuramente. O professor Danilo apresentou as disciplinas ministradas por cada 27 

professor do curso, expôs os problemas da oferta de disciplinas e disse que o PPC de Atuariais não estaria 28 

“casado” com o PPC do curso de Ciências Contábeis. O professor Ricardo explicou que o PPC original não 29 

tinha contemplado que a disciplina Auditoria seria ministrada pelo professor Abraham e sugeriu consultar o 30 

NDE para fazer um projeto e o professor Danilo sugeriu fazer concomitante com a coordenação do curso 31 

de Ciências Contábeis. O professor Danilo disse que sugeriu que as disciplinas CN1 e CN2 entrassem na 32 

grade horária como optativa, pois completaria a grade horária e a CN2 teria caráter extencionista.  O 33 

professor Ricardo sugeriu aumentar o rol de disciplinas eletivas sem aumentar a carga horária do curso. O 34 

professor Luis informou que haveria uma normativa do MEC estabelecendo que 10% da carga horária do 35 
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curso fossem realizadas com atividades extencionistas e que o encaminhamento da UNIFESP para isso foi 36 

que essas atividades extencionistas pudessem ser via unidades curriculares. O professor Celso disse que 37 

ministrava uma UC com caráter extencionista e o professor Luis sugeriu, então que as disciplinas 38 

ministradas pelo Eixo Multidisciplinar poderiam completar a carga horária restante. O professor Celso 39 

disse que iria sugerir ao professor João Arantes para que a disciplina dele tivesse caráter atuarial. O 40 

professor Antônio sugeriu criar uma comissão para resolver este problema e não somente consultar o NDE. 41 

O professor Ricardo sugeriu que a UC seja como eletiva nos horários  disponíveis e que esperariam a 42 

resolução do NDE definindo a nomenclatura da disciplina. Ficou decidido que as disciplinas CN1 e CN2 43 

não seriam adequadas ao PPC do curso de Ciências Atuariais. O professor Márcio levantou a dúvida sobre 44 

os procedimentos do estágio probatório. O professor Luis respondeu que tinha sido acordada, na última 45 

reunião de comissão de curso, a criação de uma subcomissão para avaliar os documentos que fariam parte 46 

do processo do estágio probatório dos professores do departamento de Atuariais e que os professores 47 

Ricardo e Arthur tinham sido escolhidos para compor esta subcomissão.  O professor Luis enfatizou a sua 48 

reprovação às atitudes dos professores que encaminharam seus documentos para assinatura dos professores 49 

Ricardo e Antônio, sem passar pela subcomissão conforme tinha sido acordado em reunião.  O professor 50 

Antônio disse que esse assunto não tinha sido pauta de reunião e explicou que haveria uma secretaria 51 

designada da CAEP que era responsável pelos processos. O professor Ricardo explicou como foi formada a 52 

CAEP no campus Osasco até a nova composição presidida pelo professor Francisco Marcelo. Após 53 

discussões, o professor Antônio disse que a coordenação de curso não teria relação com a CAEP, que esta 54 

teria uma secretária designada para este fim e que os professores que tivessem com as suas pastas na 55 

secretaria da CAEP, deveriam retirá-las com ela, assim, trazendo para avaliação na comissão de curso. 2) 56 

Alterações no PPC de Ciências Atuariais a longo prazo:  O professor Luis disse que, na última reunião 57 

da Câmara de Graduação, houve a intenção de se criar uma subcomissão para avaliar as UCS de Células de 58 

Negócios e que as coordenações deveriam informar seu posicionamento a respeito disso. O professor Luis 59 

sugeriu que o curso de Ciências Atuariais fosse contrário à decisão de formação de qualquer subcomissão 60 

que não tenha representante de Atuariais. O professor Danilo sugeriu que essa posição não seria necessária. 61 

O professor Ricardo sugeriu solicitar um relatório relatando a aderência dessas disciplinas no curso de 62 

Ciências Atuariais. Após discussões, foi aprovado por unanimidade, que a comissão de curso estaria 63 

disposta a pensar na reestruturação do seu PPC, após o reconhecimento do curso pelo MEC, aceitando, 64 

assim, a possibilidade de absorção das disciplinas de Células de Negócios na condição de que elas se 65 

adequassem ao perfil de formação do curso e participando de uma discussão conjunta ao NDE para que o 66 

perfil dessas unidades curriculares pudesse ser adequado em termos de ementa e conteúdo programático. O 67 

professor Luiz encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de 68 

Oliveira, lavrei a ata. 69 
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