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2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CURSO DE CIÊNCIAS 1 

ATUARIAIS 2 

Na data de 02 de agosto de 2017, às onze horas e dez minutos, na sala 102 da Escola Paulista de Política, 3 

Economia e Negócios, ocorreu a reunião do Departamento de Ciências Atuariais. Estiveram presentes o 4 

chefe do departamento, Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, o vice-chefe, Prof. Dr. Danilo Braun, o Prof. Dr. 5 

Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. 6 

Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani e o Prof. 7 

Dr. Raphael Oliveira Garcia. O professor Antônio Cordeiro Filho justificou ausência. Os professores 8 

Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, Dan Rodrigues Levy e Daniela Baumohl Weintraub não 9 

justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a 10 

reunião. INFORMES: Item 1-) Aprovação Ata: O professor Márcio iniciou a reunião às onze horas e dez 11 

minutos com a leitura da minuta da ata de reunião da 1º Reunião do Conselho do Departamento de Ciências 12 

Atuariais que ocorreu em 20 de abril de 2017 A minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Item 2-) 13 

Outros: O professor Luiz informou que o professor Raphael seria o segundo suplente na Câmara de 14 

Graduação. O professor Danilo apresentou os novos professores do departamento, Humberto e Edimilson. 15 

ORDEM DO DIA: Item 1-) Regimento Interno do Departamento: O professor Márcio fez a leitura da 16 

minuta do regimento e, após sugestões e alterações no texto, foi acordado aprovar o regimento por e-mail, 17 

após discussão dos pontos controversos. O professor Danilo lembrou que o regimento deveria ser aprovado 18 

até o final do ano de 2017 e sugeriu que fosse marcada uma reunião para aprovação da minuta. O professor 19 

Márcio informou que iria atualizar o texto do regimento com as alterações aprovadas na reunião e, após 20 

isso, o encaminharia, por e-mail, a todos os professores do departamento. Antes da discussão do item 2 da 21 

pauta, o professor Danilo informou que as avaliações dos professores Antônio, Dan e Danilo foram 22 

aprovadas e que ainda havia pendências nos processos dos professores Celso, Daniela e Joelson. O 23 

professor Márcio apresentou seu pedido de redução da carga horária para 20 horas semanais e foi aprovado 24 

por unanimidade. O professor Luiz informou sobre as pendências existentes para a avaliação do curso de 25 

ciências atuariais pelo MEC e os professores discutiram a respeito da visita ao campus. Item 2-) Professor 26 

Visitante: O professor Ricardo esclareceu sobre o preenchimento da vaga, disse que o prazo estaria sendo 27 

protelado devido alguns trabalhos e solicitou que os docentes pudessem indicar nomes para que o 28 

departamento pudesse agilizar o processo. O professor Danilo sugeriu que utilizasse essa vaga de professor 29 

visitante para cobrir a vaga do professor Moises, com o perfil devido. Após discussões, todos aprovaram a 30 

sugestão do professor Danilo. O professor Ricardo incluiu um informe, que o aluno João Pedro conseguiu o 31 

quarto lugar na avaliação do IBA. Item 3-) Abertura de Concurso para docente para a área de 32 

Programação Computacional em razão da exoneração do professor Moises: O professor Luiz 33 

esclareceu sobre a saída do professor Moises e pediu para aprovar o perfil para o concurso. Todos 34 

aprovaram que a definição do perfil seria feita na próxima reunião de comissão de curso de ciências 35 
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atuariais. Item 4-) Procedimentos relativos às ofertas de disciplinas: alinhamento entre Coordenação e 36 

Departamento: O professor Danilo informou que a direção acadêmica marcou uma reunião para esclarecer 37 

as divergências que ocorreram com o departamento de Ciências Contábeis, esclareceu como seriam feitos 38 

os trabalhos na Comissão de Horários, disse que estariam na dependência na oferta de muitas disciplinas 39 

pelo departamento de Ciências Contábeis e apontou que havia mais disciplinas do que o número de 40 

professores existentes no curso de Ciências Atuariais. Acrescentou que fez um estudo e planejamento da 41 

grade horária para todas as turmas, priorizou disciplinas para as turmas que estariam para se formar. O 42 

professor Danilo explicou sobre a oferta da disciplina de Finanças I que tinha sido decidida na reunião da 43 

Comissão de Horários e apresentada na reunião de Comissão de Cursos, disse que, no final das férias de 44 

julho, a Direção Acadêmica pediu que ele se pronunciasse sobre o pedido de abertura da disciplina 45 

Finanças I feita pelo professor Luiz na Prograd e enfatizou que não havia entendido essa situação. O 46 

professor Luiz explicou o motivo de pedir a abertura da disciplina Finanças I e como estariam sendo 47 

conduzidos os trabalhos na coordenação, esclareceu as solicitações que os alunos fizeram por e-mail 48 

referente à oferta dessa disciplina e o pedido que ele havia feito à coordenação de curso de ciências 49 

contábeis para que essas solicitações fossem atendidas. O professor Danilo disse que a decisão da 50 

distribuição de disciplinas feita pela Comissão de Horários teria que ser respeitada. O professor Luiz disse 51 

que as decisões feitas nessa Comissão deveriam ser compartilhadas com a coordenação de curso. O 52 

professor Danilo esclareceu que, como representante do curso na Comissão de Horários, priorizou os 53 

alunos que estariam se formando de maneira que melhor aproveitasse os recursos. Após discussões e 54 

esclarecimentos, o professor Ricardo disse que estaria à disposição mesmo em período de férias e que a 55 

comunicação entre a coordenação e departamento melhoraria. O professor Ricardo encerrou a reunião às 56 

catorze horas e oito minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 57 

 58 

 59 

 60 

_______________________________________            ___________________________________ 61 

Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda              Prof. Dr. Danilo Braun Santos 62 

Chefe de Departamento de Ciências Atuariais             Vice-Chefe de Departamento de Ciências Atuariais 63 

 64 

 65 

 66 

______________________________________  ______________________________________ 67 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso   Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas 68 
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______________________________________  ______________________________________ 72 

Prof. Dr. Humberto Gallucci Neto   Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio  73 
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______________________________________  ______________________________________ 80 

Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf    Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani   81 
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______________________________________  ______________________________________ 85 

Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia    Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  86 

       (Assistente em Administração) 87 
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