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2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019 1 

Na data de vinte e cinco de outubro de 2019, às treze horas e quinze minutos, na sala 103 da Escola 2 

Paulista de Política, Economia e Negócios, ocorreu a segunda reunião ordinária da Comissão de Curso de 3 

Ciências Atuariais de 2019. Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, 4 

o vice coordenador do curso, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. 5 

Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Galluci Netto, Prof. Dr. Luiz 6 

Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. O 7 

professor Luiz Augusto Finger França Maluf justificou ausência. A professora Daniela Baumohl Weintraub 8 

está em período de afastamento. Os professores Joelson Oliveira Sampaio, Márcio Ferro Catapani e 9 

Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência. O secretário Executivo, Ricardo Vieira Bertoldo, 10 

secretariou a reunião. O professor Cordeiro iniciou a reunião comunicando que algumas reuniões da 11 

comissão de curso seriam agendadas no mesmo dia das reuniões do departamento, a depender da pauta. A 12 

representação discente, Nicole Correia Duarte e Gabriel Pereira Alves, foi apresentada ao colegiado. Em 13 

seguida, O item 2.3 – Discussão da Grade Horária com Representante Discente, da Ordem do dia, foi 14 

apreciado. O professor Danilo informou que, ao organizar a grade horária, passivos foram gerados na UC 15 

Seguros Sociais e Vida, que a UC Gerencia Financeira iria ser ofertada para as turmas do noturno e integral 16 

e a UC Reservas Técnicas para a turma do noturno. A srta. Nicole aproveitou para perguntar sobre a oferta 17 

da UC Computação Básica para o noturno e o professor Danilo respondeu que não seria ofertada por falta 18 

de professor e fez observações sobre a oferta das UCs Programação Computacional e Álgebra e perguntou 19 

à representação discente qual seria as disciplinas mais problemáticas. A srta. Nicole respondeu que seriam 20 

as UCs Finanças I, Gerencia e Análise sendo ofertada no mesmo dia de Finanças II. O professor Danilo 21 

apresentou sugestões de ofertas dessas disciplinas e que Finanças I seria ofertada aos sábados, nesse 22 

semestre, e Finanças I e II seriam ofertadas, no próximo semestre, aos sábados. O professor Dan aproveitou 23 

para informar que a direção acadêmica havia solicitado que se evitasse atribuição de aulas aos sábados a 24 

fim de economizar nos custos e gastos do campus, reduzindo a circulação de alunos e professores aos finais 25 

de semana e o professor Danilo esclareceu que havia acertado, com a direção acadêmica, a oferta de UCs 26 

com passivos aos sábados até a modificação do PPC de Atuariais e destacou a importância de se preparar 27 

uma minuta do novo PPC. A srta. Nicole perguntou sobre a oferta da UC Regulação do Mercado 28 

Financeiro para o noturno e o professor Danilo respondeu que seria ofertada, obrigatoriamente, no próximo 29 

semestre. O professor Raphael se disponibilizou ofertar a UC Computação Básica para o noturno e o 30 

professor Cordeiro o agradeceu pela sua disponibilidade. INFORMES: 1.1 - Trabalhos de correção de 31 

PPC:  O professor Celso informou que atualizações foram feitas no PPC com a inclusão da UC 32 

Sustentabilidade das Organizações e que o documento estaria em análise na CPAP. O colegiado discutiu a 33 

importância de se fazer uma correção no PPC. 1.2 - Reuniões sobre o processo de curricularização dos 34 

cursos: O professor Celso informou que o prazo da curricularização tinha sido estendido até 2021, que a 35 
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CAEC em conjunto com a Câmara de Graduação realizaria reuniões para afinar essas mudanças junto aos 36 

departamentos, que os cursos estariam atribuindo disciplinas com caráter extensionista e que o curso de 37 

Ciências Atuariais precisava discutir isso. Esgotados os informes, prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA: 38 

2.1 - Apreciação do pedido de trancamento de matrícula da discente R.A: 92967: Após apreciação, o 39 

pedido foi aprovado, por unanimidade. 2.2 - Estágios e conflitos de horários (ciência de 40 

encaminhamentos e providências): O professor Celso informou que um e-mail havia sido encaminhado à 41 

coordenação indicando os casos de alunos com conflito de horário do estágio com a das aulas e que a 42 

direção acadêmica havia orientado entrar em contato com esses alunos a fim de resolver isso. O professor 43 

Edimilson informou que entrou em contato com esses alunos, que a maioria dos alunos retornou 44 

esclarecendo a situação e ficou decidido trazer um encaminhamento em próxima reunião de comissão de 45 

curso. 2.4 - Oferta de UCs multicampi Unidade Zona Leste - 1º semestre 2020: Após discussões, ficou 46 

aprovado que as disciplinas do curso seriam ofertadas como eletivas. Nada mais havendo a tratar, o 47 

professor Cordeiro encerrou a reunião às duas horas e onze minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia 48 

de Oliveira, lavrei a presente ata que será aprovada em reunião posterior. 49 

 50 

 51 

_______________________________________  _______________________________________ 52 

     Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 53 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais   Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais 54 

 55 

_______________________________________  _______________________________________ 56 

     Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy             Prof. Dr. Danilo Braun Santos 57 

 58 

_______________________________________  _______________________________________ 59 

     Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas      Prof. Dr. Humberto Galluci Netto 60 

 61 

_______________________________________  _______________________________________ 62 

      Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões     Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 63 

 64 

_______________________________________  _______________________________________ 65 

     Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari               Nicole Correia Duarte 66 

                (Representante Discente) 67 

_______________________________________  _______________________________________ 68 

     Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 69 

        (Assistente em Administração) 70 


