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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS  1 

ATUARIAIS DA UNIFESP – CAMPUS OSASCO EM 23.03.2021  2 

Na data de vinte e três de março de 2021, às dez horas e oito minutos, em ambiente virtual, via 3 

ferramenta Google Meet, ocorreu a Segunda Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências 4 

Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Vice Coordenador do Curso, Prof. Dr. Roberto Bomgiovani 5 

Cazzari, Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof.ª Dra. Jeíce Catrine 6 

Cordeiro Moreira, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, 7 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões Araújo, Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia e a representante discente, 8 

Nicole Correia Duarte. O professor Edimilson Costa Lucas justificou ausência. Os professores Celso 9 

Takashi Yokomiso, Danilo Braun Santos e Ricardo Ikeda Hirata não justificaram ausência. A 10 

assistente em administração, Luciana Pragana Martins secretariou a reunião. O Professor Roberto 11 

Cazzari iniciou a reunião cumprimentando a todos os presentes e solicitou a inclusão de dois informes 12 

na pauta do dia. EXPEDIENTE: Informes: ● Planos de Ensino ADEs: O professor Roberto 13 

reforçou o pedido aos professores de envio dos Planos de Ensino ADEs atualizados, considerando a 14 

semana livre de 21 a 25 de junho, para que os alunos possam estar dispensados a fim de participar do 15 

Congresso Acadêmico. ● Alterações da Resolução n° 145 CAEP: O professor Roberto informou 16 

que houve algumas mudanças nas formas de avaliação do servidor em estágio probatório. Disse que, 17 

tanto a Comissão de Curso como o Departamento, terão que fazer novos relatórios de acordo com as 18 

alterações. Finalizou, pedindo a professora Jeíce, única na Comissão em estágio, que fique atenta aos 19 

prazos e solicitações para deliberação. ● Retornos da Biblioteca quanto ao fluxo e documentos 20 

referentes aos TCCs: O professor Roberto, informou aos membros que se atentem aos prazos de 21 

submissão dos TCCs junto ao Repositório Institucional. Finalizou dizendo que, caso a inserção não 22 

seja feita dentro do prazo estipulado na Portaria n° 3/2021 da ProGrad, os orientandos poderão não 23 

conseguir colar grau. ● Solicitação de livros que constem no PPC para a Biblioteca: O professor 24 

Roberto informou que, provavelmente, ano que vem o MEC irá visitar à EPPEN a fim de reavaliar o 25 

Curso de Ciências Atuariais para fazer seu recredenciamento. Para isso, será preciso contar com a 26 

ajuda de todos. Explicou que as bibliografias das ementas dos cursos, sobretudo, depois da reforma 27 

do PPC, precisam estar disponibilizadas na biblioteca para a consulta dos discentes e os que ainda não 28 

existirem, deverão ser adquiridos pela Universidade. Disse que, juntamente com o Professor Celso irá 29 



  

  

_________________________________________________________________________________________
_ Rua Oleska Winogradow, 100 - Osasco - SP - CEP: 06120-042 camara.graduacao.osasco@unifesp.br  

Ministério da Educação   
Universidade Federal de São Paulo   

Campus  Osasco   
  

  
ATA/ COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS / ORD/MARÇO /20 21   

fazer a distribuição de disciplinas com os professores, para que ninguém fique sobrecarregado com o 30 

trabalho. ● Reunião Extraordinária sobre curricularização a ocorrer no dia 30/03/21: O professor 31 

Roberto, informou que haverá uma Reunião Extraordinária, no dia 30 de março de 2021, para que 32 

sejam tratados os assuntos referentes a curricularização e pediu atenção de todos para o recebimento 33 

da convocatória que será enviada em breve. ● Recredenciamento do curso junto ao MEC: informe 34 

já abordado em item anterior pelo Professor Roberto. O professor Dan Levy, chefe de departamento 35 

do curso de Ciências Atuariais, pediu a palavra para incluir três breves informes: ● Afiliação do 36 

Professor Cordeiro: O professor Dan informou que a afiliação do Professor Cordeiro, como 37 

Professor Afiliado do Departamento de Ciências Atuariais, foi aprovada por unanimidade em 38 

Congregação. ● Redistribuição da Professora Pamila Siviero: O professor Dan comunicou que o 39 

processo da professora Pamila havia sido aprovado por unanimidade e que já estava no MEC para 40 

nomeação ● Processo Seletivo de Economia Aplicada: O professor Dan informou que devido alguns 41 

contratempos, o processo seletivo que iria acontecer nos dias 6 e 7 de abril teve que ser adiado para 42 

os dias 18 e 19 de maio, mas que mesmo assim ele irá ocorrer dentro do prazo. Na sequência, o 43 

Professor Roberto deu início ao EXPEDIENTE: ● Aprovação da Minuta da Ata da 1° Reunião 44 

Ordinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 23/02/2021: A ata foi 45 

aprovada por unanimidade. ● Aprovação da Minuta da Ata da 4° Reunião Extraordinária da 46 

Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 07/10/2020: O Professor Roberto solicitou 47 

uma verificação e posterior acerto de texto da linha nove à secretaria Luciana e ata foi aprovada por 48 

unanimidade. ● Aprovação da Minuta da Ata da 3° Reunião Extraordinária da Comissão do 49 

Curso de Ciências Atuariais, realizada em 21/09/2020: A ata foi aprovada por unanimidade. ● 50 

Solicitação de Reversão de Vaga do aluno, RA 149.089: O professor Roberto apresentou o pleito 51 

do aluno e após análise do colegiado, ele foi aprovado por unanimidade. ● Retomada da Discussão 52 

sobre os novos procedimentos do TCC: O professor Roberto, repassou os assuntos tratados na última 53 

reunião e informou que já tinham sido aprovadas algumas mudanças, dentre elas, a que toda banca de 54 

TCC terá que ser publicizada com antecedência. Com a palavra, o Professor Dan agradeceu ao 55 

Professor Roberto o resgate do tema, informou que também concorda com a questão, mas que 56 

precisará de uma força-tarefa por parte todos os orientadores. Continuou pedindo que todos se 57 

comprometam na criação de um link a fim de informar com antecedência os dados referentes da banca, 58 
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data da defesa, horário e título. O professor Dan informou que poderá ajudar os orientadores enviando 59 

com um mês de antecedência um formulário contendo todas as informações necessárias de 60 

preenchimento e criação de link para serem colocados no site. Após discussões, alguns 61 

questionamentos e votações, ficou definido: ● Publicização das bancas do TCC: Aprovado por 62 

maioria dos votos, prazo fixo para publicização das bancas no site, de no mínimo quinze dias. ● 63 

Depósito do TCC: Aprovado por maioria dos votos, prazo flexível para depósito de TCC, acordado 64 

entre os orientadores e os membros da banca. ● Composição da banca: Aprovado por maioria dos 65 

votos, banca composta pelo orientador e dois membros convidados, podendo ser dois membros 66 

externos ou dois internos ou um interno e um externo. ● Titulação da banca: Aprovado por maioria 67 

dos votos, a titulação de no mínimo especialista. ● Formato do TCC: Aprovado por maioria dos 68 

votos que o trabalho será um Trabalho Científico, monografia ou artigo, seguindo as normas da ABNT 69 

ou APA. ● Orientação do TCC: Aprovado pela maioria dos votos que o orientador deverá ser da 70 

Unifesp, mas não necessariamente, da EPPEN. ● Trabalhos equivalentes ao TCC: Foi aprovado 71 

pela maioria dos votos que, se o trabalho tiver um aceite comprovado de publicação num periódico 72 

qualis CAPES A ou B, feito junto a um ou mais professores da Unifesp, no período de graduação do 73 

aluno em Ciências Atuariais, será considerado equivalente ao TCC. Após as discussões, o Conselho 74 

aprovou por maioria dos votos, a exclusão do aceite das seguintes equivalências: ● Autoria ou 75 

coautoria em livro ou capítulo de livro ● Premiações e menções de destaque em eventos da área 76 

atuarial ● Projetos temáticos criados e implementados pelo discente que abarquem amplo espectro de 77 

conteúdos aprendidos ● Planos, programas e projetos de políticas públicas em que o discente tenha 78 

sido, comprovadamente, responsável pela sua criação, proposição e viabilização ● Relatório de 79 

Atividades de Consultoria a Empresas Públicas ou Privadas ● Outros formatos não previstos propostos 80 

pelo discente e avaliados pela CTC, após concordância do orientador. Tratando-se respectivamente, 81 

dos incisos II à VII do Capítulo III, do Regulamento do Trabalho de Conclusão do Bacharelado em 82 

Ciências Atuariais da Unifesp. Dando sequência, o professor Roberto, frisou que será dada 83 

continuidade aos outros pontos não discutidos, na próxima reunião ordinária. Finalizou dizendo que, 84 

a reunião foi muito produtiva, agradeceu ao colegiado por estarem se empenhando e contribuindo para 85 

aumentar cada vez mais o grau de excelência do Curso de Ciências Atuariais da EPPEN e encerrou a 86 
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reunião às doze horas e quarenta e três minutos, na qual eu, Luciana Pragana Martins, lavrei a presente 87 

ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.  88 

 

  

____________________________________         ___________________________________  

      Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari             Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy 

               Vice Coordenador do Curso 

    

 

____________________________________         ___________________________________  

         Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto  Prof.ª Dr. ª Jeíce Catrine Cordeiro Moreira 

                     

 

 

____________________________________         ___________________________________  

   Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio            Prof. Ms. Luiz Augusto F. França Maluf 

                           

 

 

____________________________________         ___________________________________  

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

                           

 

 

____________________________________         ___________________________________  

               Nicole Correia Duarte       Luciana Pragana Martins 

                   Representante discente    Assistente em administração 
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