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Ao décimo dia do mês de Outubro de dois mil e dezesseis, às dez horas e cinquenta minutos, na sala 1 

108 da UNIFESP Campus Osasco, no prédio localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 2 

Flores, Osasco, realizou-se a vigésima primeira reunião ordinária da Comissão do Curso de 3 

Ciências Atuariais do Campus Osasco da UNIFESP com a presença do coordenador do curso, Prof. 4 

Antônio Cordeiro Filho, que presidiu essa reunião, do vice-coordenador, Prof. Luiz Augusto F. F. 5 

Maluf, dos professores Celso Takashi Yokomiso, Danilo Braun Santos, Márcio Ferro Catapani e do 6 

representante discente Alan Almeida Miron Soldi. 1. ORDEM DO DIA: 1.1. Aprovação de ata 7 

20/2016: após leitura, foi aprovada por unanimidade; 1.2. Requerimentos de trancamento de 8 

matrículas: foram apresentadas as solicitações de trancamento dos alunos Camila dos Santos 9 

Ramos e Eduardo Macedo e Souza Assimo. Após discussões, a Comissão aprovou os pedidos por 10 

unanimidade; 1.3. Atividades de 01/2017: o Prof. Luiz Augusto informou que o Campus irá 11 

realizar diversas atividades, no início do próximo semestre, para recepcionar os novos alunos. Após 12 

esclarecimento de dúvidas, o Prof. Celso se disponibilizou a acompanhar os alunos no início das 13 

atividades letivas e a Comissão agradeceu sua inciativa; 1.4. Critérios de seleção - transferência 14 

de turno: a coordenação informou que indeferiu solicitações de transferência para o noturno e que 15 

a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) pediu que o curso apontasse as justificativas com os 16 

critérios para análise de tais solicitações. O Prof. Luiz Augusto apresentou os critérios utilizados e, 17 

após discussões e esclarecimentos, a Comissão deliberou que o histórico escolar do aluno, com base 18 

no Coeficiente de Rendimento, será o principal critério para as análises de transferência e que 19 

justificativas de necessidade financeira serão encaminhadas ao NAE; 1.5. Critérios de seleção – 20 

transferência de curso: o vice-coordenador explicou a todos como funcionam as transferências de 21 

curso no Campus e, após discussões, foi aprovada a aplicação de uma prova de Estatística e Cálculo 22 

para os alunos que solicitarem a transferência. A prova será elaborada pelos professores Danilo e 23 

Luiz Augusto e, para ser aprovado, o discente deverá obter, no mínimo, nota seis. O Prof. Márcio 24 

saiu ao início da discussão do próximo item. 1.6. Pendências Eixo-Comum: o Prof. Danilo, 25 

membro da Comissão de Horário, apontou alguns problemas, em relação às matérias do Eixo 26 

Comum, na montagem da grade ideal de 2018. Foram propostas algumas alterações na grade e os 27 

membros aprovaram: a) a substituição de disciplina eletiva pela UC Metodologia de Pesquisa no 28 

terceiro termo noturno, b) a quebra de pré-requisito de Computação Básica apenas no próximo 29 

semestre, c) alocação do Projeto de Pesquisa no sétimo termo integral e de Produção Técnica no 30 

oitavo termo integral. Nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a presença de todos e 31 

encerrou a reunião às treze horas, na qual eu, Larissa Reis Matoso, lavrei a presente ata que, após 32 

lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 33 
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