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3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018 1 

Na data de 11 de dezembro de 2018, às treze horas e quarenta e cinco minutos, na sala 103 da Escola 2 

Paulista de Política, Economia e Negócios, ocorreu a terceira reunião ordinária da comissão de curso de 3 

Ciências Atuariais de 2018. Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, 4 

o vice coordenador Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Luiz 5 

Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. Os 6 

professores Danilo Braun Santos, Humberto Galluci Netto, Joelson Oliveira Sampaio, Luiz Augusto Finger 7 

Maluf e Márcio Ferro Catapani justificaram ausência. Os professores Arthur Bragança de Vasconcellos 8 

Weintraub, Dan Rodrigues Levy, Daniela Baumohl, Ricardo Hirata Ikeda e o representante discente Alan 9 

Almeida Miron Soldi não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de 10 

Oliveira, secretariou a reunião. O professor Cordeiro iniciou a reunião com a leitura da minuta da ata da 11 

reunião de comissão de curso realizada em 24/08/2018, que foi aprovada, por unanimidade. Os professores 12 

discutiram a homologação, na Congregação, da participação do professor Francisco Marcelo como 13 

representante do Departamento Multidisciplinar no NDE do curso de Ciências Atuariais. Logo, prosseguiu 14 

com a ORDEM DO DIA: 1-) Aprovação da Ata da reunião de 24/08/2018: Foi aprovada, por 15 

unanimidade. 2-) Câmara de Graduação: O professor Celso informou que a UNIFESP estaria montando 16 

uma política de Observatórios, que os campi estariam verificando quais programas, projetos, pesquisas 17 

entre outras atividades que poderiam ser transformadas em observatórios e fez outros esclarecimentos sobre 18 

essa política. Acrescentou que o NAE iria realizar atividades na disciplina do professor Dan, com temas 19 

abordando ansiedade em período de provas, dentre outros. Prosseguiu informando que o RER (Regime 20 

Especial de Recuperação) seria ofertado para as disciplinas de Matemática e Estatística, administrada pelo 21 

Multidisciplinar, não seriam aulas presenciais e fez outros esclarecimentos. O professor Celso seguiu 22 

informando que o INEP estaria revisando e atualizando a classificação dos cursos de graduação e 23 

sequenciais, que estaria fazendo um levantamento, entre as instituições de ensino, dos cursos de graduação 24 

que serviria de base para essa classificação e os professores debateram sobre a classificação dos cursos de 25 

Ciências Atuariais no Brasil e no exterior. Acrescentou que na última reunião da Câmara de Graduação 26 

havia sido criado um grupo de Trabalho para tratar da Formação Continuada para Docente e que cada 27 

departamento deveria trazer suas contribuições. O professor Raphael fez a sugestão de Iniciação a Docente 28 

para os recém-contratados, conforme modelo visto em outra Universidade. O professor Cazzari sugeriu o 29 

programa de ‘visiting scholars’. O professor Edimilson sugeriu realizar cursos em período de férias em 30 

outras instituições, como a USP. O professor Celso disse que apresentaria essas sugestões na próxima 31 

reunião da Câmara de Graduação. Reorganização da UC Célula de Negócios: O professor Celso 32 

informou que um grupo de trabalho foi formado a fim de averiguar a possibilidade de inserção das 33 

disciplinas do professor João Arantes ou da professora Liége na grade horária dos cursos. Um pedido foi 34 
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feito para que os departamentos reconsiderassem a inserção dessas disciplinas como obrigatórias e não 35 

como eletivas. Após discussões, foi aprovado o encaminhamento que, mesmo com a readequação da 36 

disciplina da professora Liége, ainda não estaria contemplada no curso de Ciências Atuariais. Recordou que 37 

o curso seria o que menos colaborava com o departamento Multidisciplinar e sugeriu que houvesse um 38 

maior trânsito entre os departamentos. O professor Celso sugeriu encaminhar o nome do professor 39 

Francisco Marcelo, como representante do Multidisciplinar no NDE, para homologação na próxima reunião 40 

da Congregação. 3-) Discussão das Normas do TCC de Ciências Atuariais e possível sistematização: O 41 

professor Cordeiro relatou quais seriam as dificuldades e problemas enfrentados com a disciplina TCC, 42 

disse que havia conversado com o professor Joelson sobre isso, que respondeu que não estaria dando conta 43 

em gerir a crescente demanda dos alunos. Ressaltou que seria importante sistematizar o processo do TCC 44 

entre as secretarias e a biblioteca e indicou os professores Cazzari, como coordenador, e Raphael, como 45 

suplente. O professor Cazzari mostrou-se interessado em assumir a coordenação de TCC e frisou a 46 

importância de revisar ou criar um novo regulamento de TCC. Apresentou sugestões para reformulação do 47 

texto do regulamento a fim de melhorar o fluxo, desde o pré-projeto até a apresentação do TCC. Após 48 

discussões, o professor Cordeiro sugeriu discutir adaptação do regimento do TCC em reunião específica de 49 

comissão de curso e solicitou aos professores Cazzari e Raphael que apresentassem sugestões. Logo após, 50 

os professores discutiram o sistema de pré-requisitos das disciplinas. Ficou acertado que a próxima reunião 51 

poderia ocorrer em 22/02/2019. O professor Cordeiro encerrou a reunião às quinze horas e vinte e sete 52 

minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 53 
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_______________________________________  _______________________________________ 57 

     Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 58 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais    Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais 59 
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_______________________________________  _______________________________________ 63 

    Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas             Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões  64 
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_______________________________________  _______________________________________ 68 

     Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari 69 
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_____________________________________   73 

      Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 74 

        (Assistente em Administração) 75 


