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1

ATA DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCNETE ESTRUTURANTE

2

DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2018

3

Na data de 13 de abril de 2018, às onze horas e vinte cinco minutos, na Escola Paulista de Política,

4

Economia e Negócios, na sala 104, ocorreu a primeira reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de

5

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

6

Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof.ª Dr.ª Nena Geruza Cei, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda e os

7

professores convidados Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Luiz

8

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

9

justificaram ausência os professores Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Daniela Baumohl

10

Weintraub e Álvaro Machado Dias. O professor Cordeiro iniciou a reunião agradecendo a presença de

11

todos. Ordem do dia: 1-) Análise de Alterações do PPC: O professor Cordeiro disse que havia a

12

necessidade de realizar algumas alterações no PPC do curso de Ciências Atuariais, sugeriu que as reuniões

13

fossem breves, com o objetivo de identificar quais seriam os problemas e que fosse criada uma comissão,

14

composta de 2 a 3 membros, podendo convidar professores que não fossem membros do NDE. A

15

professora Nena descreveu como os trabalhos de alteração do PPC no curso de Ciências Contábeis estariam

16

sendo feitos e sugeriu algumas ações. O professor Danilo disse que a modificação do PPC deveria ser feito

17

com calma para que um currículo ideal fosse montado, que as expertises e autonomia dos professores

18

deveriam ser respeitadas e fez sugestões de como poderiam ser os trabalhos. Os professores fizeram relatos

19

de quais seriam as demandas de disciplinas e conteúdos feitas pelos alunos. O professor Danilo sugeriu

20

realizar um cronograma de trabalho e o professor Luiz Jurandir sugeriu definir ações mais macro e linhas

21

gerais. O professor Danilo sugeriu que os membros do NDE elaborar um cronograma de trabalho e separar

22

em fases. O professor Luiz sugeriu que os encontros fossem periódicos, que outros professores do curso

23

fossem convidados para substituir os membros que não estariam presentes na reunião. O professor Cordeiro

24

sugeriu pautar, na reunião próxima reunião de comissão de curso, a saída dos membros que não estariam

25

participando das reuniões do NDE e sugeriu que eles deveriam se pronunciar, pois as atividades

26

relacionadas às alterações do PPC seriam muito trabalhosas. Após discussões, o professor Danilo informou

27

que a professora Daniela solicitou seu desligamento do NDE e todos decidiram que um e-mail deveria ser

28

enviado aos professores Arthur e Álvaro para que se manifestassem sobre a sua permanência no NDE no

29

prazo de 5 dias. O professor Cordeiro sugeriu criar uma agenda de trabalhos e o professor Luiz Jurandir

30

sugeriu que as observações e sugestões de alteração do texto do PPC deveriam ser enviadas, por e-mail,

31

com antecedência, para que os membros da comissão pudessem analisar os conteúdos antes da reunião.

32

Após debates, o professor Ricardo apresentou a matriz curricular e relatou como o currículo atual do curso

33

tinha sido formado. O professor Danilo enfatizou que os esforços seriam para montar um currículo ideal,

34

inicialmente, disse que a segunda fase seria para fazer a análise de como esse currículo afetaria os

35

professores e seriam feitas adaptações, a terceira fase seria na qual os professores poderiam fazer alterações
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36

nas ementas de suas disciplinas e disse que o foco seria para que esse novo currículo pudesse ser conciliado

37

com um currículo de um futuro curso de pós-graduação. O professor Cordeiro enfatizou que a reunião

38

deveria discutir o assunto de uma forma mais macro e que as próximas seriam convocadas de forma

39

extraordinária. Após discussões, o professor Danilo sugeriu que todos os professores do departamento

40

fossem convidados para participar desses trabalhos. Foi deliberada que a próxima reunião do NDE

41

ocorreria no dia 24/04/18 das 13 horas às 15 horas. O professor Luiz Augusto sugeriu que os materiais da

42

reunião fossem enviados, por e-mail, com antecedência e o professor Luiz Jurandir sugeriu que todos

43

analisassem o conteúdo e trouxessem suas anotações para a reunião. 2-) Curricularização: O professor

44

Celso fez esclarecimentos sobre o processo de curricularização. Alguns projetos de extensão foram

45

sugeridos pelos professores e foi discutido que o objetivo seria para dar mais visibilidade a Universidade

46

através desses projetos. 3-) Substituição de membros: Foram deliberados os encaminhamentos que seriam

47

os professores Nena e Álvaro estariam dispensados das primeiras reuniões e que os professores Arthur e

48

Álvaro seriam consultados, por e-mail, sobre sua permanência como membros do NDE. Informes: O

49

professor Danilo informou sobre a resolução da nova forma contratação de professores, que não seria mais

50

por disciplina específica. O professor Cordeiro informou sobre a forma de revalidação de diploma

51

estrangeiro na Unifesp. O professor Cordeiro encerrou a reunião às doze horas e cinquenta e oito minutos,

52

na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata.
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Coordenador do Curso de Administração

Vice Coordenador do Curso de Administração
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Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões

______________________________________
Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia
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______________________________________
Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari

______________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)
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