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2º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS 1 

Na data de 27 de março de 2017, às 10 horas, na sala 106 da Escola Paulista de Política, Economia e 2 

Negócios, ocorreu a Reunião da Comissão de Curso de Ciências Atuariais de 2017. Estiveram presentes o 3 

coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho e o vice-coordenador, Prof. Ms. Luiz Augusto 4 

Finger Maluf, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Danilo Braun 5 

Santos, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani, Prof. Dr. Moisés Vassallo, 6 

Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia, o Prof. Dr. Francisco Marcelo Monteiro da Rocha, representante da 7 

CAEP convidado e o discente Alan Almeida Miron Soldi. A assistente em administração, Ana Paula Rocha 8 

Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. Os professores Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub, 9 

Daniela Baumohl Weintraub e Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência.  O professor Antônio 10 

iniciou a reunião às 10 horas com a seguinte pauta: Item 1-) Informes da coordenação de curso: O 11 

professor Antônio informou que a avaliação do curso pelo MEC poderia ocorrer no mês de maio de 2017 e 12 

solicitou aos professores para que organizassem suas pastas na secretaria de cursos e que as atas estariam 13 

sendo organizadas. Informou, também, que um professor do curso não havia lançado as notas de alunos no 14 

prazo correto e isso gerou diligências na última reunião da Congregação. O professor Luiz apresentou o 15 

professor Raphael como novo docente do curso, que iria ministrar duas disciplinas de cálculo e seria o 16 

responsável pela UC Atividades Complementares, disse que a portaria 40 de 2017 do MEC estaria exigindo 17 

que os cursos publicassem informações acadêmicas nos murais da instituição e na internet e apresentou as 18 

exigências desta portaria. O professor Luiz informou que todas as informações sobre estágios, TCC, 19 

atividades complementares estariam publicadas no site do curso de ciências atuariais, pois essas 20 

informações deveriam ser transparentes aos alunos e disse que ainda não havia uma data agendada para a 21 

visita. O professor Danilo sugeriu que fosse agendada uma reunião de véspera com o propósito de alinhar 22 

as perguntas que o MEC eventualmente poderia fazer. Item 2-) Informes do coordenador da CAEP 23 

sobre os procedimentos de avaliação de Estágio Probatório dos docentes do curso: O professor 24 

Francisco apresentou-se como membro da CAEP, informou que a equipe estaria trabalhando para deixar os 25 

trabalhos da CAEP mais transparentes, que uma reunião para apresentação dos membros ocorreria em 25 26 

de abril de 2017 e disse que o professor Arthur era representante do curso de Atuariais nesta comissão. O 27 

professor Luiz informou que o professor Antônio Saporito, do curso de Ciências Contábeis, seria o 28 

suplente, e a eleição deste professor teria ocorrido em uma reunião da Congregação. O professor Marcelo 29 

apresentou o site da CAEP, explicou a respeito dos prazos de entrega dos documentos, sugeriu conciliar a 30 

agenda das reuniões da comissão do curso de Atuariais com a agenda de reuniões desta comissão e tirou 31 

dúvidas referentes à documentação necessária a ser apresentada no processo. O professor Antônio disse que 32 

antes não havia informação sobre o acompanhamento dos processos de avaliação de estágio probatório. O 33 

professor Marcelo respondeu que no site constataria a informação do seguimento dos processos. O 34 

professor Luiz perguntou quais seriam os canais de comunicação com esta comissão e o professor Marcelo 35 
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respondeu que além da consulta ao site, poderia ser com a secretaria da CAEP feita pela servidora Larissa 36 

Matoso e também, poderia tirar dúvidas com ele. O professor Luiz disse que quem avaliaria os docentes 37 

seria a comissão de curso. O professor Marcelo concordou, porém disse que seriam os membros que já 38 

tivessem saído do estágio probatório pela regra da CPPD e que esses professores criariam uma 39 

subcomissão para avaliar os professores que ainda estariam em estágio probatório e que os membros da 40 

CAEP não poderiam interferir na decisão da subcomissão. O professor Luiz disse que os professores 41 

estáveis do curso de Atuariais não estariam presentes na reunião e que estava pautado a avaliação de três 42 

professores. O professor Marcelo informou que a CAEP faria somente a avaliação do currículo lattes e que 43 

haveria avaliação dos discentes, também. O professor Luiz perguntou sobre a composição da subcomissão. 44 

O professor Márcio respondeu que seria composta pelos professores Ricardo e Arthur por serem os únicos 45 

a terem saído do estágio probatório. O professor Marcelo enfatizou que a subcomissão deveria ser 46 

composta por professores que tivessem saído do estágio probatório e que não poderia interferir neste 47 

processo. O professor Marcelo disse que haveria uma dúvida na CAEP sobre o termo que deveria ser usado 48 

quando o resultado da avaliação não fosse positivo ou a documentação estivesse incompleta, pois não 49 

queria causar constrangimento para os docentes. O professor Márcio sugeriu que o termo exigência poderia 50 

ser usado. O Professor Marcelo orientou entregar a documentação completa, atentar-se nas datas das 51 

entregas dos processos e enfatizou a importância da presença do professor Arthur nas reuniões da CAEP. 52 

Após esclarecimento de outras dúvidas, os professores Antônio e Luiz agradeceram a presença do professor 53 

Marcelo. Item 3-) Encaminhamentos para a avaliação dos processos de estágio probatório dos 54 

docentes do curso que estão pendentes: O professor Luiz sugeriu que cada docente fizesse uma descrição 55 

de suas atividades desempenhadas na docência, no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão e mostrou o 56 

modelo de documento elaborado pelo professor Márcio. O professor Márcio sugeriu colocar o nome dos 57 

professores estáveis para assinar o documento e o professor Arthur assinaria como presidente da 58 

subcomissão com o apoio do professor Ricardo. O encaminhamento sugerido foi indicar a formação de 59 

uma subcomissão de estágio de avaliação probatório da comissão de curso para avaliação dos docentes do 60 

curso conforme orientação da CAEP. Os nomes indicados foram os dos professores Arthur que presidiria 61 

esta subcomissão com apoio do professor Ricardo. Após discussões, essa sugestão foi aprovada por 62 

unanimidade. Item 4-) Avaliação pela Comissão de Curso dos docentes Danilo Braun Santos, Antônio 63 

Cordeiro e Márcio Ferro Catapani: O professor Márcio perguntou se haveria alguém contra a avaliação 64 

de algum desses professores e ninguém se manifestou. O professor Márcio sugeriu que fosse feita uma 65 

consulta informal à avaliação dos professores dos professores Danilo e Márcio. Após discussões, a 66 

avaliação do professor Márcio foi apresentada e aprovada por unanimidade. A avaliação do professor 67 

Danilo foi apresentada e aprovada por unanimidade. O professor Antônio disse que quem assinaria seria a 68 

coordenação, o professor Arthur ou quem estivesse conduzindo a reunião na data. O professor Márcio 69 

solicitou ao Alan para que a avaliação dos discentes sobre ele fosse feita e enviada por e-mail. Informes do 70 
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departamento: O professor Danilo acrescentou este item na pauta da reunião. Ele informou que estaria 71 

disponível no site do Campus Osasco o vídeo com a participação do professor Arthur na Câmara dos 72 

Deputados e pediu aos docentes entrarem no grupo de e-mail criado para melhorar a comunicação entre os 73 

docentes do departamento. O professor Márcio sugeriu fazer uma minuta do regimento interno do 74 

departamento, que fosse votada em uma próxima reunião para que seja encaminhada para aprovação na 75 

Congregação. O professor Danilo sugeriu se espelhar nos regimentos já criados por outros departamentos. 76 

O professor Luiz disse que o regimento geral da UNIFESP dizia que três reuniões do departamento 77 

deveriam acontecer por semestre e que a gestão do departamento seria realizada pelo chefe e vice chefe 78 

conjuntamente. O professor Danilo sugeriu que a reunião conjunta seria uma opção melhor por causa de 79 

agenda dos docentes. O professor Luiz não concordou e disse que as reuniões deveriam ser separadas 80 

porque as atribuições da coordenação e de departamento seriam diferentes. O professor Márcio disse que 81 

todos deveriam dar sugestões na minuta do regimento. O professor Danilo disse que houve uma solicitação 82 

de indicação de docente de cada departamento como representante na Câmara de Pós-Graduação e que um 83 

nome deveria ser indicado até a reunião da Congregação do mês de maio. O professor Luiz sugeriu indicar 84 

o professor Moises e disse que os docentes deveriam se dedicar não somente ao curso mais também ao 85 

departamento. O professor Celso sugeriu realizar atividades de extensão e disse que havia começado a 86 

elaborar alguns projetos de extensão com os alunos. O professor Luiz pediu dedicação dos professores no 87 

curso. O professor Danilo disse que havia um projeto de extensão, porém não saberia informar se todos os 88 

docentes poderiam participar. Acrescentou que seria um seminário de pesquisa em Atuaria, que os 89 

interessados poderiam contribuir de acordo com a sua linha de pesquisa e que este seminário deveria estar 90 

ligado ao projeto de TCC. O professor Luiz encerrou a reunião às doze horas e trinta minutos, na qual, eu, 91 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a ata. 92 
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  106 

 107 

 108 

 109 

______________________________________ 110 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 111 



     
 

Pág(s).4 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

CAMPUS OSASCO 
 

 112 

______________________________________ 113 
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(Representante discente) 139 
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(Assistente em Administração) 144 


