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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE 1 

CIÊNCIAS 2 

ATUARIAIS DA UNIFESP – CAMPUS OSASCO EM 17.08.2021 3 

Na data de dezessete de agosto de 2021, às dez horas e oito minutos, em ambiente vir-4 

tual, via ferramenta Google Meet, ocorreu a 4ª Reunião Extraordinária da Comissão 5 

de Curso de Ciências Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Coordenador, Prof. Dr.  6 

Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, Prof. Dr. Dan Ro-7 

drigues Levy, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof.ª 8 

Dra. Jeíce Catrine Cordeiro Moreira, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dr. 9 

Luiz Jurandir Simões Araújo, Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero, Prof. Dr. Ra-10 

phael de Oliveira Garcia e a representante discente Nicole Correia Duarte. Os profes-11 

sores Humberto Gallucci Netto, Márcio Ferro Catapani, Luiz Augusto Finger França 12 

Maluf e Ricardo Ikeda Hirata não justificaram ausência. O professor Celso Yokomiso 13 

cumprimentou a todos e iniciou sua fala explicando que, embora a comissão de curso 14 

de Ciências Atuariais já tivesse discutido e fechado o formato das UCs para o 2º se-15 

mestre de 2021, ele achou melhor convocar uma outra reunião para oficializá-la, em 16 

cumprimento ao pedido feito pelo Conselho de Graduação, pela Câmara de Gradua-17 

ção e Comissão de retorno de atividades. Em seguida, o professor abriu a sessão de ♦ 18 

Informes: • Planos ADEs- O professor Celso solicitou aos professores o envio dos 19 

planos das atividades domiciliares especiais até o dia 23 de agosto à secretária Lucia-20 

na, tendo em vista que serão aprovados juntamente com a oficialização do formato 21 

ofertado pelo curso no 2º semestre de 2021, na próxima reunião da Câmara de Gradu-22 

ação. • Portaria 3021/2021/ ProGrad-  O professor Celso comunicou que foi apro-23 

vada a Portaria 3021, na última reunião do Conselho de Graduação, onde vários pon-24 

tos foram apreciados, entre eles, a manutenção do formato das ADEs no campus 25 

Osasco, e a regulação das UCs presenciais e mistas a partir da Resolução específica 26 
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para essas modalidades. Disse que houve uma discussão em relação a uma eventual 27 

mudança sobre a forma de avaliação das ADEs, como também um questionamento 28 

sobre a possibilidade de avaliações pontuais em algumas UCs, todavia, ambas as pro-29 

postas foram rejeitadas pelos conselheiros. Dessa forma, o professor Celso esclareceu 30 

que o curso continuará a trabalhar com as ADEs com o mesmo sistema de avaliação e 31 

apresentação de conteúdo que já vem sendo praticado. Ele disse também, que gostaria 32 

de ressaltar a importância da Resolução do Planejamento Gradativo, Progressivo e 33 

Seguro das atividades presenciais de ensino, pesquisa e extensão, que embora seja um 34 

plano feito para toda a Unifesp, cada campus terá a prerrogativa de determinar, através 35 

de sua comissão local, como será feito o retorno e, depois, ele ainda terá que ser apro-36 

vado na Congregação. O professor falou da relevância da leitura da Resolução por 37 

parte dos professores, para que haja uma desmitificação do desvirtuamento desse pla-38 

nejamento,  enfatizou que não se trata de um retorno repentino e que, nada vai aconte-39 

cer sem uma ampla discussão por parte de toda comunidade acadêmica. Após o térmi-40 

no do informe, ele concedeu a palavra ao professor Dan, que solicitou a inclusão de 41 

um ponto de pauta referente à aprovação dos anexos do Regimento de TCC, com a 42 

intenção de que eles já possam ser implementados a partir do 2º semestre de 2021 jun-43 

to com o Regulamento. ♦ Ordem do dia: 1. Deliberação Oficial sobre os formatos 44 

das UCs de Ciências Atuariais- Após o professor Celso retomar o assunto já discuti-45 

do em reuniões anteriores a respeito da não concordância por parte do colegiado do 46 

retorno presencial das aulas enquanto não houver uma ampla vacinação por parte dos 47 

discentes e docentes, foi colocado em votação e aprovada por unanimidade a ofi-48 

cialização da manutenção do formato das ADEs para o 2º semestre de 2021 no 49 

curso de Ciências Atuariais. 2. Aprovação dos anexos do Regulamento do TCC- 50 

Depois da verificação, análise e discussão sobre os anexos do regulamento do TCC, 51 
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compartilhados em tela pelo professor Roberto Cazzari, alguns apontamentos e suges-52 

tões das redações do texto foram realizadas e, ao final do processo, foi colocado em 53 

votação e aprovada por unanimidade as novas redações dos Anexos 54 

01;02;03;04;05 e o Art. 10, inciso I do Regulamento do TCC. Dessa forma, o No-55 

vo Regulamento de TCC do Curso de Ciências Atuariais com os anexos foi apro-56 

vado e passará a ter validade a partir do 2º semestre de 2021. Em seguida, o pro-57 

fessor Roberto comunicou que o próximo passo será a discussão sobre o Manual de 58 

Elaboração tanto do projeto como do TCC e se predispôs a rascunhá-lo.  Neste instan-59 

te, a professora Pamila Siviero manifestou interesse em ajudá-lo e, dessa forma, os 60 

dois ficaram de combinar uma reunião para o início dos trabalhos. O professor Rober-61 

to informou que todo material gerado será disponibilizado através do drive aos demais 62 

professores a fim de que todos também possam fazer suas contribuições.   • Prazos: 63 

Planos de Ensino ADEs- O professor Celso reforçou mais uma vez o prazo de envio 64 

dos planos de ensino das ADEs até o dia 23 de agosto à secretária Luciana, lembrando 65 

que dia 24 haverá uma reunião ordinária para a aprovação destes planos, assim como 66 

deliberação de um pedido de trancamento, entre outros. Pasta verde- O professor 67 

Celso também reforçou o prazo de lançamento das notas na pasta verde: dia 24 de 68 

agosto para os veteranos e 14 de setembro para os ingressantes. • Representação do-69 

cente na CAEC- O professor Raphael Garcia comunicou a necessidade da saída do 70 

professor Danilo Braun como representante do curso de Ciências Atuariais na CAEC 71 

e solicitou a retirada dele da Comissão. Logo depois, a professora Jeíce se dispôs a 72 

substituí-lo e, em seguida, a nova composição foi colocada em votação e aprovada 73 

por unanimidade dos membros a nova representação da Câmara de Extensão e 74 

Cultura formada pela Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero e Prof.ª Dra. Jeí-75 

ce Catrine Cordeiro Moreira, titular e suplente respectivamente. • Confederação 76 
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Nacional das Seguradoras- O professor Luiz, via chat, solicitou à discente Nicole 77 

que fizesse a divulgação aos docentes sobre a próxima edição da Conseguro, a qual já 78 

se encontra com as inscrições abertas e será realizada nos dias 27 de setembro à 1 de 79 

outubro. Ele registrou que seria interessante a participação de todos, tendo em vista a 80 

qualidade dos assuntos que serão abordados. • Society of Actuaries – O professor 81 

Roberto Cazzari também pediu ajuda à Nicole no trabalho de interlocução com os dis-82 

centes para informá-los sobre um evento gratuito promovido pelo SOA, que será rea-83 

lizado, provavelmente em espanhol, no dia 2 de setembro, sobre seus planos para a 84 

América Latina. Ele pontuou a importância da participação de todos os discentes e 85 

docentes para fins de registro profissional, sobretudo para quem almeja trabalhar no 86 

exterior. O professor Roberto disse, inclusive, que seria interessante que fosse iniciado 87 

um trabalho para a Unifesp conseguir algum tipo de credenciamento junto ao SOA. 88 

Ideia defendida, também, pelo professor Luiz Jurandir que, após algumas explicações, 89 

destacou a relevância da participação dos alunos de Atuária dentro desses espaços in-90 

ternacionais, representando a universidade e o Brasil. Diante da importância do assun-91 

to, o professor Celso recomendou aos professores Roberto e Luiz Jurandir, se possível, 92 

a montagem de um pequeno evento para dar explicações a respeito do SOA e suas po-93 

tencialidades aos docentes.  Os professores gostaram da ideia e se colocaram disponí-94 

veis para tal. A representante discente Nicole se prontificou a fazer os ajustes necessá-95 

rios junto ao CATU. Por fim, o professor Celso encerrou os trabalhos e agradeceu a 96 

presença de todos. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Luciana Pragana 97 

Martins, secretária, lavrei a ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Srº 98 

Coordenador. 99 

 100 
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Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 103 

Coordenador da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 104 

Eppen - Campus Osasco 105 
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Secretária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 113 
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