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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS 1 

ATUARIAIS DA UNIFESP – CAMPUS OSASCO EM 25.05.2021 2 

Na data de vinte e cinco de maio de 2021, às dez horas e doze minutos, em ambiente virtual, via 3 

ferramenta Google Meet, ocorreu a Terceira Reunião Ordinária da Comissão de Curso de Ciências 4 

Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Coordenador do Curso, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 5 

Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edimilson Costa 6 

Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof.ª Dra. Jeíce Catrine Cordeiro Moreira, Prof. Dr. Jo-7 

elson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Si-8 

mões Araújo, Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero e a representante discente, Nicole Correia 9 

Duarte. Os professores Dan Rodrigues Levy e Raphael de Oliveira Garcia justificaram ausência. Os 10 

professores Márcio Ferro Catapani e Ricardo Ikeda Hirata não justificaram ausência. Participou da 11 

reunião como convidado o senhor Arthur Lourenço Pedroso Leite, discente do curso de Ciências 12 

Atuariais. O professor Celso cumprimentou a todos, deu boas-vindas à professora Pamila, nova dis-13 

cente do curso na Unifesp e iniciou a sessão EXPEDIENTE: ●Aprovação da Minuta da Ata da 1ª 14 

Reunião Extraordinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 13/04/2021: 15 

A ata foi aprovada pela maioria com quatro abstenções. ●Aprovação da Minuta da Ata da 2ª Reu-16 

nião Ordinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 23/03/2021: A ata foi 17 

aprovada pela maioria com quatro abstenções e duas ressalvas em relação ao texto, as quais ficaram 18 

de ser retificadas pela secretaria Luciana. ●Aprovação da Minuta da Ata da 1ª Reunião Extraor-19 

dinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 09/06/2020: A ata foi apro-20 

vada pela maioria com duas abstenções. Em seguida, foi aberta a sessão de Informes: ● Da coorde-21 

nação: ♦ Devolutivas de discentes quanto às ADEs -  O professor Celso comunicou que foram 22 

apresentadas algumas devolutivas a respeito das atividades domiciliares pela percepção dos discen-23 

tes. Disse que, mesmo diante das dificuldades, foi observado um baixo índice de evasão e tranca-24 

mento. Os alunos apontaram a importância dos encontros síncronos, o excesso de atividades, a pre-25 

ferência por aulas de até duas horas, dentre outros fatores. O professor Celso pediu atenção aos pro-26 

fessores com a sobrecarga de atividades realizadas com os estudantes e destacou a relevância dos 27 

encontros síncronos para tirar dúvidas, ministrar conteúdos e, sobretudo, manter o contato mais pró-28 

ximo com os alunos em tempo de distanciamento. ♦ Redução orçamentária da Unifesp -  O pro-29 
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fessor Celso informou sobre a redução de 20% do orçamento da universidade em relação ao ano 30 

passado, a qual impactará diretamente os trabalhos de pesquisas, concessões de bolsa, projetos, entre 31 

outros. Disse que a Unifesp corre o risco, inclusive, de ter seu funcionamento comprometido assim 32 

como em outras universidades e que passará, possivelmente, por problemas orçamentários seme-33 

lhante aos já enfrentados nos últimos tempos. Concluiu dizendo que, uma das estratégias possíveis 34 

para lidar com a redução é a centralização orçamentária, contudo esta causará implicações diretas 35 

sobre a autonomia por parte do campus. ♦ Preenchimento de vagas nos cursos da Universidade -  36 

O professor Celso informou que, segundo a secretaria acadêmica, foram preenchidas até o momento 37 

em torno de 91% das vagas disponibilizadas pela universidade. Disse que, sobraram de 2 a 4 vagas 38 

por curso, as quais ainda serão ocupadas. ♦ Moodle – O professor Celso esclareceu que alguns alu-39 

nos estão tendo problemas de acesso ao sistema, sobretudo, os ingressantes, porém, a situação já está 40 

sendo resolvida. Ele recomendou aos professores que enviem também as mensagens à pasta verde, 41 

principalmente aos que ministram aulas para os novos estudantes. Com a palavra, a representante 42 

discente, Nicole Correia Duarte, informou que todos os alunos que entraram até a presente data já 43 

tinham conseguido o acesso, embora ainda não tenham tido seus documentos validados por parte da 44 

universidade. E finalizou sua fala, destacando o apoio e a união dada aos ingressantes pelos antigos 45 

alunos. Em seguida, o professor Celso enalteceu e parabenizou todo o trabalho do Centro Acadêmi-46 

co de Ciências Atuariais- CATU. Disse que eles estão cada dia mais independentes, criativos e aten-47 

tos na criação de estratégias de cooperação para contemplar eventuais falhas de comunicação entre a 48 

Unifesp e os alunos.  E encerrou dizendo que a universidade, além de ser um espaço de transmissão 49 

de conhecimento, é um lugar de formação de cidadãos atentos a esses princípios democráticos. ● Do 50 

responsável pelos estágios: O professor Edimilson informou que já passou alguns avisos a respeito 51 

dos trâmites dos estágios aos ingressantes e que apesar da pandemia, o volume está muito grande. 52 

Concluiu agradecendo à Nicole pela sua ajuda com os avisos, como também, ao professor Humberto 53 

por tê-lo substituído em suas férias. ● Do representante do curso na Câmara de Extensão: Não 54 

houve representação presente na reunião para transmitir os informes.● Do representante do curso 55 

na Câmara de Pós-graduação e Pesquisa: O professor Humberto comunicou que possivelmente 56 

devido aos cortes orçamentários eles não consigam ter a vaga de professor visitante disponibilizada. 57 

ORDEM DO DIA: ● Homologação de abertura de 2 vagas para alunos advindos de PEC-G 58 
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para o curso de Ciências Atuariais (aprovado ad referendum devido ao prazo exíguo): Após 59 

apresentadas informações a respeito do programa feito pelo professor Celso, a homologação foi 60 

aprovada por unanimidade. ● E-book Ciências Atuariais: O senhor Arthur Lourenço, discente do 61 

curso de ciências atuariais, realizou uma breve apresentação de proposta de um e-book feito junta-62 

mente com o centro acadêmico do curso. Após esclarecimentos gerais, fez a demonstração da estru-63 

tura do livro, como seu conteúdo e propósito. Ao final, o senhor Arthur disse que eles estão abertos a 64 

receber contribuições de ideias novas e pediu ajuda aos docentes nesse sentido. Na sequência, mui-65 

tos professores parabenizaram o discente pela iniciativa, como também, fizeram alguns questiona-66 

mentos, deram sugestões, recomendações e se colocaram à disposição para ajudá-los dentro de suas 67 

áreas específicas de conhecimento. Em seguida, o senhor Arthur agradeceu o espaço proporcionado, 68 

como também, aceitou as contribuições e auxílios oferecidos pelos discentes. ● Reconhecimento do 69 

curso: O professor Celso informou que a primeira fase de análise já foi finalizada e que a próxima 70 

fase estará nas mãos do INEP, o qual poderá fazer uma eventual avaliação posterior. Ele explicou 71 

que essa nova avaliação é pormenorizada e acontece de forma muito rápida, portanto, o professor 72 

pediu para todos os discentes ficarem atentos com essa possível fase de averiguação. Na sequência, 73 

o professor Celso, compartilhou em tela os critérios de análise para cada indicador que deverão ser 74 

respondidos e solicitou ajuda aos docentes para o preenchimento do questionário, tendo em vista sua 75 

complexidade em alguns pontos e extensão.  ● Encaminhamentos acerca dos trabalhos de con-76 

clusão de curso: Com a palavra, o professor Roberto Cazzari, antes de dar início a pauta, cumpri-77 

mentou a todos e deu boas-vindas a professora Pamila. Em seguida, o professor repassou alguns 78 

assuntos tratados na última reunião e retomou alguns debates a respeito dos TCCs. Após discussões, 79 

sugestões e questionamentos, em votação, foi decidido, pela maioria simples dos votos: ►Ata de 80 

avaliação do TCC pela banca examinadora: será emitida uma nota única na escala de 0 a 10 com 81 

base no consenso entre os três docentes da banca, contendo um espaço padronizado onde esteja ex-82 

plícito se o trabalho foi aprovado com correções a serem feitas, aprovado ou reprovado. Na sequên-83 

cia, temas relevantes foram abordados pelo colegiado e ficaram de ser retomados na próxima reuni-84 

ão: 1) Questão de ética acadêmica relacionada à mudança de orientador pelo discente no decorrer do 85 

projeto. 2) Limite máximo de orientandos por orientador 3) Validade das novas alterações dos TCCs. 86 

Por fim, o professor Celso agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às doze horas e 87 
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trinta e cinco minutos, na qual eu, Luciana Pragana Martins, lavrei a presente ata que após lida e 88 

aprovada, será assinada pelos presentes. 89 

 90 

 91 

 92 

____________________________________         ___________________________________  93 

      Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso   Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari 94 

            Coordenador do curso             Vice coordenador do curso 95 

 96 

____________________________________         ___________________________________  97 

        Prof. Dr. Danilo Braun Santos        Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas  98 
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____________________________________         ___________________________________  101 

       Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto            Prof.ª Dra. Jeíce Catrine Cordeiro Moreira 102 

   103 
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____________________________________         ___________________________________  105 

    Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio           Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf     106 
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____________________________________         ___________________________________  109 

    Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões Araújo             Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero 110 

 111 

 112 

____________________________________         ___________________________________  113 

                  Nicole Correia Duarte                           Luciana Pragana Martins 114 

                 Representante discente             Assistente em administração 115 
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