
4ª Reunião Extraordinária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais  1 

07 de outubro de 2020 – Horário: 10h - Ambiente Virtual – Campus Osasco  2 

Na data de sete de outubro de 2020, às dez horas e dezenove minutos, em ambiente virtual, via 3 

ferramenta Google Meet, ocorreu a quarta reunião extraordinária da Comissão de Curso de Ciências 4 

Atuariais de 2020. Estiveram presentes o Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 5 

o Vice Coordenador do Curso, Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, Prof. Dr.  6 

Antônio Cordeiro Filho, Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. 7 

Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Prof. Dr. Raphael de Oliveira 8 

Garcia, Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata e a representante discente Nicole Correia Duarte. Os 9 

professores Danilo Braun e Luiz Augusto Finger França Maluf justificaram ausência. O professor 10 

Joelson Oliveira Sampaio não justificou ausência. A assistente em administração, Ana Paula 11 

Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Celso iniciou a reunião informando 12 

que havia feito uma breve conferência das ADEs encaminhadas pelos docentes do departamento. 13 

Disse que faltavam duas ADEs dos professores Renan e Sidival. O professor Ikeda sugeriu realizar 14 

aprovação em bloco, pois a coordenação já havia feito uma conferência e que só havia alteração na 15 

forma e não no conteúdo. O professor Celso concordou e solicitou que cada docente apresentasse, 16 

de forma breve, sua ADE. Prosseguiu-se, assim, para a ORDEM DO DIA ► 1. Aprovação das 17 

ADEs do curso de Ciências Atuariais: Os professores presentes na reunião Raphael, Humberto, 18 

Dan, Cordeiro, Edimilson, Celso, Luiz Jurandir, Roberto Cazzari e Ricardo Ikeda apresentaram seus 19 

planos, que foram aprovados, por unanimidade. Os planos dos professores ausentes, Márcio 20 

Catapani, Danilo, Luiz Maluf, Joelson e Renato, foram apresentados pelo coordenador do curso, 21 

apreciados pelo colegiado e aprovados, por unanimidade. Os planos encaminhados pelos professores 22 

Lia Carolina Batista Cintra responsável pela UC Estratégia Contratual a partir da perspectiva 23 

processual, Luís Claudio Yamaoka responsável pela UC Estatística I e Sandro Braz Silva 24 

responsável pelas UCs Contabilidade Financeira I e Contabilidade, Orçamento e Auditoria 25 

Governamental foram apresentados pelo coordenador do curso, apreciados pelo colegiado e 26 

aprovados, por unanimidade. Os professores Sidival, responsável pela UC Macroeconomia, e Renan 27 

Quinalha, responsável pela UC Direito e Legislação Trabalhista, não encaminharam os planos para 28 

apreciação e o professor Celso informou que assim que recebesse o material, compartilharia com os 29 

docentes do departamento para apreciação e, logo, faria a aprovação. O professor Celso perguntou 30 

aos docentes sobre suas impressões sobre o semestre, que destacaram a presença da maioria dos 31 

alunos, cumprindo com as atividades e exercícios propostos, que muitas dúvidas foram 32 

encaminhadas por e-mail e pelos fóruns, que os alunos apreciaram as aulas gravadas, que algumas 33 

dificuldades de adaptação à sistemas de ensino, como o Google Classroom e alguns concordaram 34 

que preferiam as aulas presenciais. O professor Dan aproveitou para destacar as dificuldades que 35 

encontrou com o fluxo dos TCC diante das diversas dúvidas recebidas pelos alunos e disse que a 36 

UC Projeto Técnico em Atuária deveria ser reformulada. A secretária Ana Paula Oliveira recordou 37 

como os TCCs eram protocolados na secretaria integrada e, depois, encaminhados à Biblioteca e 38 

recomendou atualizar o regimento do TCC para que não ocorra mais a entrega de vias impressas à 39 

secretaria. O professor Raphael sugeriu que, na página do curso, a agenda de apresentação dos TCCs 40 

fosse disponibilizada para consulta. Ficou deliberado que a atualização do regulamento do TCC 41 

seria apreciada em próxima reunião. Com a palavra, a srta. Nicole pontuou as dificuldades 42 

apresentadas pelos ingressantes, que se sentiam excluídos do curso, pois não houve um acolhimento 43 

maior dos professores do Multidisciplinar em comparação aos professores de Ciências Atuariais, 44 

em contrapartida, a maioria dos alunos dos outros termos havia gostado bastante das ADEs por conta 45 

da facilidade de conciliar o curso com o trabalho e com outras atividades. Acrescentou que muitos  46 
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se sentiram tímidos para tirar dúvidas durante a aula, mas que isso foi motivo de aproximação entre 49 

os alunos, além de incentivo para pesquisarem mais sobre o conteúdo das aulas. O professor 50 

Cordeiro considerou as dificuldades informadas pela srta. Nicole, o professor Ikeda disse que a 51 

participação da representação do Multidisciplinar nas reuniões da comissão de curso seria 52 

fundamental e destacaram o bom relacionamento que Atuariais tinha com os professores Luís 53 

Yamaoka e Francisco Marcelo. O professor Celso disse que, a partir da próxima sessão, os 54 

representantes do Multidisciplinar seriam convidados para participar das reuniões. Sem nada mais 55 

a tratar, o professor Celso encerrou a reunião às onze horas e quarenta e sete minutos Ana Paula 56 

Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata que será aprovada e assinada em reunião posterior.   57 
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