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1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2021 

Na data de vinte e três de fevereiro de 2021, às dez horas e onze minutos, em ambiente virtual, via 

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

Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 

o Vice Coordenador do Curso, Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, Prof. Dr. Edimilson Costa 

Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dra. Jeíce 

Catrine Cordeiro Moreira, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, Prof. Dr. Raphael de Oliveira 

Garcia, Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata e a representante discente, Nicole Correia Duarte. O professor 

Dan Rodrigues Levy justificou ausência. Os professores Danilo Braun Santos, Luiz Jurandir Simões 

Araújo e Márcio Ferro Catapani não justificaram ausência. A assistente em administração, Luciana 

Pragana Martins, secretariou a reunião com a observação da secretária Larissa Reis Matoso. O 

professor Celso iniciou a reunião, com os ● 1. INFORMES: 1.1. Representante da Comissão de 

Horários: sem informes na presente data. 1.2. Representantes de estágios: o professor Edimilson 

informou que o curso continua recebendo muitos contratos de estágio para assinatura e solicitou à 

representante discente, Nicole Correia Duarte, que reforce junto aos alunos a necessidade de 

atualização da grade horária. 1.3. Representante da Câmara de Extensão de Cultura: professor 

Raphael solicitou uma reunião com os membros desta comissão para que seja debatido o mais breve 

possível a curricularização do curso. 1.4 Representante da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: 

sem informes na presente data. 1.5 Coordenação: ♦ Redução das verbas para permanência 

estudantil: o professor Celso informou sobre a redução de quase cinquenta por cento das verbas para 

custeio de bolsas de permanência em relação ao ano passado e destacou que isso pode gerar um grande 

impacto na permanência dos estudantes. Ele recomendou aos docentes atenção especial na 

identificação de problemas de evasão e pediu que comuniquem à coordenação casos de alunos com 

dificuldades de permanência. ♦ Solicitações de alunos a serem realizadas diretamente através do 

SEI: o coordenador comunicou que agora todas as demandas dos alunos são realizadas por eles 

próprios no SEI e que, com essa facilidade, os processos estão mais rápidos. ♦ Cumprimento de 200 

dias letivos para o primeiro semestre de 2021: o professor Celso informou que neste semestre a 

Universidade está trabalhando com cem por cento da carga horária e que, desta forma, os docentes 

poderão trabalhar com mais calma os conteúdos e acompanhar melhor os alunos no desenvolvimento 

das atividades. ♦ Entrega dos planos de ensino: o item foi alterado para ordem do dia. ♦ Portaria 

PROGRAD 03/2021: o coordenador apresentou alguns pontos da nova portaria que regula a entrega 
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de artigos e Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e ressaltou que, a partir desse semestre, cabe 

ao aluno depositar seu TCC no Repositório Institucional da Unifesp. Explicou que, após a realização 

da banca, o aluno terá em média vinte dias para realizar eventuais correções e inserir seu trabalho no 

Repositório Institucional e que cabe ao orientador fazer a verificação de plágio e singularidade dos 

trabalhos. Ele recomendou aos professores que os depósitos de TCCs sejam informados à Comissão 

de Curso para que a coordenação tenha o registro da observância do regulamento. O professor Maluf 

indicou que o Departamento não desenvolve nenhuma atividade que incentive a troca de experiências 

na pesquisa acadêmica e sugeriu a obrigatoriedade da publicização das bancas, com local, data e 

horário. Os membros decidiram discutir tal sugestão na ordem do dia. ● ORDEM DO DIA: 2.1. 

Discussão de ADEs (avanços e dificuldades): os docentes apresentaram os planos de ensino das 

Atividades Domiciliares Especiais de suas disciplinas para o primeiro semestre do corrente ano e, em 

votação, os planos foram aprovados. Com a palavra, a representante discente, Nicole Correia Duarte, 

informou que os apontamentos mais necessários foram resolvidos na Câmara e aproveitou para 

parabenizar o Departamento pelo trabalho realizado na elaboração dos planos de ensino. 2.2. 

Discussão sobre o TCC: após discussões dos docentes sobre os TCCs, o professor Celso colocou 

algumas questões em votação: ♦ a) Publicização das bancas de TCC: foi aprovado por unanimidade 

a obrigatoriedade dos orientandos comunicarem à coordenação e à secretaria de curso, com uma 

semana de antecedência, o dia, local e horário das bancas. Essa medida entrará em vigor no início do 

primeiro semestre letivo de dois mil e vinte e um. ♦ b) Uso do e-mail institucional e pessoal para 

acesso às bancas on-line: aprovado com uma abstenção. ♦ c) Composição da banca: foi aprovada 

a composição das bancas com dois membros, sendo um interno e outro externo à Unifesp. Esse ponto 

voltará a ser discutido em reunião posterior juntamente com questões relacionadas à titulação da 

banca e às atas de aprovação. O coordenador agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 

treze horas, na qual eu, Luciana Pragana Martins, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 

assinada pelos presentes. 
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