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1º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019 1 

Na data de 26 de abril de 2019, às onze horas, na sala 103 da Escola Paulista de Política, Economia e 2 

Negócios, ocorreu a primeira reunião ordinária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais de 2019. 3 

Estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, o vice coordenador Prof. 4 

Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Prof. Ms. Humberto Galluci Netto, Prof. Dr. 5 

Luiz Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. Os 6 

professores Danilo Braun Santos, Edimilson Costa Lucas e Márcio Ferro Catapani justificaram ausência. 7 

Os professores Daniela Baumohl Weintraub, Joelson Oliveira Sampaio, Luiz Augusto Finger Maluf, 8 

Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência. O professor Arthur Bragança de Vasconcellos Weintraub  9 

está em período de afastamento. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, 10 

secretariou a reunião. O professor Cordeiro iniciou a reunião com o item E, e-) Reestruturação do Eixo 11 

Comum, da ordem do dia. Agradeceu a presença dos professores João Tristan Vargas e Liége Mariel 12 

Petroni na reunião, enfatizou a importância do papel do Eixo Comum e se pôs a disposição a este 13 

Departamento. O professor João Tristan agradeceu a oportunidade, destacou a importância da participação 14 

do Multidisciplinar nos cursos, na formação acadêmica e profissional dos alunos e da disciplina de 15 

sustentabilidade. A professora Liége agradeceu a oportunidade de participar da reunião e apresentou sua 16 

disciplina, esclarecendo dúvidas referentes ao conteúdo. Após a apresentação, o professor Cordeiro 17 

destacou a importância da sustentabilidade no mercado, no qual, empresas e seguradoras se utilizam ao 18 

realizar análise de risco e dos esforços realizados pelos professores. O professor João Tristan sugeriu que a 19 

disciplina Sustentabilidade fosse ministrada no segundo ou quarto termo para as turmas de Atuariais. O 20 

professor Dan ratificou a importância da disciplina Sustentabilidade em Ciências Atuariais, relatou um 21 

exemplo aplicado em sala de aula e do entusiasmo dos alunos e disse que desejava lecionar essa disciplina, 22 

futuramente. O professor Raphael, também, destacou a Sustentabilidade, sendo transdisciplinar. O 23 

professor Roberto Cazzari parabenizou pela iniciativa, relatou exemplos aplicados em Universidades no 24 

exterior que poderiam ser utilizados no curso e na área de resseguros. O professor Cordeio agradeceu, 25 

novamente, a presença dos professores Liége e João Tristan e prosseguiu com a pauta. O professor Celso 26 

sugeriu que a decisão aprovada, na última reunião de comissão de curso, referente à disciplina da 27 

professora Liége deveria ser revista diante do exposto na presente reunião. 1. INFORMES: a-) Congresso 28 

Acadêmico – Apresentação dos Trabalhos: O professor Dan informou que a Direção Acadêmica 29 

orientou que não houvesse aulas durante os dias do Congresso, solicitando a presença maciça dos alunos e 30 

que sugestões de palestras e apresentações de trabalhos deveriam ser encaminhadas. O professor Celso 31 

informou o cronograma das apresentações e fez outros esclarecimentos. O professor Cordeiro informou 32 

sobre a Semana Atuarial e reforçou a importância da presença dos professores nas palestras. O professor 33 

Celso informou que esse evento foi o primeiro a ser cadastrado no SIEX. b-) Representação Discente: O 34 

professor Cordeiro informou que a comissão de curso estaria sem representação discente. A secretária Ana 35 
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Paula Oliveira indicou o aluno Luis Felipe Macena Nicolay, e essa indicação foi aprovada. O professor 36 

Cordeiro verificou documentação do estágio probatório dos professores Luiz Jurandir e Joelson. O 37 

professor Dan frisou, mais uma vez, a importância de protocolar os documentos ao entregar à secretaria da 38 

CAEP a fim de evitar sumiço destes e informou que a chefia de departamento seria responsável pela 39 

entrega dos documentos à CAEP.  2. ORDEM DO DIA: a-) Aprovação da Ata da reunião de 11/12/18: 40 

Foi aprovada, por unanimidade. b-) Solicitação Trancamento Excepcional do aluno Matheus Ramos 41 

dos Santos: Foi aprovado, por unanimidade. c-) Reativação dos Pré-Requisitos: Item prejudicado. O 42 

professor Cordeiro solicitou ao professor Luiz Jurandir que encaminhasse suas sugestões, pois o assunto 43 

estaria ligado ao NDE. d-) Indicação representante docente para compor a CLAA: O professor Celso 44 

explicou o que seria esse Comitê. Foi aprovada a indicação de um representante em reunião posterior. f-) 45 

Desligamento e Substituição da professora Daniela Weintraub no departamento: O professor Dan 46 

informou que a professora Daniela havia solicitado inclusão de pauta, pedindo desligamento do 47 

departamento de Atuariais e sua substituição, e que nenhum pedido por parte da professora havia sido feito 48 

até o momento da presente reunião. O item foi prejudicado para discussão posterior a respeito do pedido de 49 

desligamento e do processo de substituição da professora. g-) Definição de número máximo de 50 

orientações de TCC: O professor Humberto disse que alguns professores estariam orientando uma 51 

quantidade grande de alunos, nas disciplinas de TCC e de Projetos, por isso, sugeriu que um número 52 

máximo de orientandos por professor fosse definido. O professor Cazzari sugeriu o número máximo de oito 53 

orientandos por professor. O professor Dan disse que uma reestruturação para elaboração do Pré Projeto fio 54 

feita quando assumiu a disciplina de Projeto e Produção, sugeriu a criação de pré-requisitos, um número 55 

mínimo de alunos para cada orientador e que os trabalhos apresentados em Congresso fossem 56 

considerados. O professor Raphael concordou com a definição de um número máximo de orientandos por 57 

professor. O professor Cazzari relatou seu caso com os alunos de Pré-Projetos, disse que a organização 58 

efetiva veio com o professor Dan definindo critérios, sugeriu que a avaliação do Pré-Projeto fosse feita pelo 59 

professor orientador, que repassaria isso para o professor Dan lançar as notas na pasta verde. O professor 60 

Dan disse que iria elaborar uma planilha listando os alunos e seus respectivos orientadores e que, por e-61 

mail, cobraria dos professores as notas atribuídas aos trabalhos. O professor Cordeiro solicitou ao professor 62 

Cazzari um projeto estruturando a sistemática da disciplina TCC, pois estava desorganizada e sugeriu 63 

agendar uma reunião para discussão desse assunto. Mostrou-se preocupado com a quantidade de alunos que 64 

estaria para se formar e o professor Cazzari respondeu que teria uma sistematização pronta, mas que 65 

precisava formalizar isso na forma de regulamento, que seria um instrumento jurídico. O professor Dan 66 

disse que considerou confusos os regulamentos de Pré Projeto e TCC que estão disponíveis no site do 67 

curso, gerando muitas dúvidas aos alunos. O professor Celso explicou que o aumento da oferta da 68 

disciplina de Pré-Projeto se deu por conta do afastamento do professor Arthur, permitindo que os alunos do 69 

integral pudessem cursar essa disciplina no noturno. Os professores abordaram a importância dos alunos 70 
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cursaram a disciplina de Metodologia da Pesquisa. O professor Cazzari sugeriu fixar uma data para reunião 71 

só para definir o regimento de TCC. O professor Luiz Jurandir sugeriu criar um grupo de trabalho de três a 72 

quatro professores para a elaboração de um projeto, consultando todos os professores e consolidando as 73 

ideias. O professor Dan perguntou se alguém, além do professor Cazzari, estaria interessado em participar 74 

dessa sistematização e o professor Raphael mostrou-se interessado. O item f-) foi retomado a discussão, 75 

pois a professora Daniela havia respondido as mensagens do professor Dan naquele momento, informando 76 

que solicitaria um pedido de afastamento sem remuneração, esse que foi aprovado por unanimidade. h-) 77 

Compra de livros para compor a bibliografia de Atuaria: O professor Dan solicitou que os professores 78 

encaminhassem, por e-mail, até o dia 30/04/19, suas sugestões informando o nome do livro, do autor e a 79 

quantidade de exemplares. i-) Estruturar um serviço de apoio psicopedagógico: Os professores 80 

ponderaram sobre o assunto e concordaram que a discussão disso seria a nível de toda a Universidade. O 81 

professor Humberto disse que algumas universidades dedicam algumas horas da Extensão com palestras 82 

sobre o assunto. O professor Cordeiro disse que a direção acadêmica conversou com ele sobre isso e que se 83 

colocou à disposição para trazer um apoio da PUC. O professor Raphael observou que os professores 84 

deveriam atentar-se aos alunos e, ao sinal de comportamento diferente, fazer um encaminhamento para o 85 

NAE. O professor Celso informou que o NAE iria se reunir com a PRAE para discussão de estratégias de 86 

acolhimento. Nada mais havendo a tratar, o professor Cordeiro encerrou a reunião às treze horas e trinta e 87 

dois minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a presente ata que, após aprovada, 88 

será assinada por mim e pelos que comparecerem na reunião. 89 

 90 

 91 
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_______________________________________  _______________________________________ 93 

     Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 94 

Coordenador do Curso de Ciências Atuariais    Vice Coordenador do Curso de Ciências Atuariais 95 
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_______________________________________  _______________________________________ 99 

           Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy              Prof. Ms. Humberto Gallucci Neto 100 
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_______________________________________  _______________________________________ 104 

         Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões     Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 105 
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_____________________________________  _____________________________________  110 

     Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari    Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 111 

                (Assistente em Administração) 112 


