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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO CURSO DE CIÊNCIAS 1 

ATUARIAIS DA UNIFESP – CAMPUS OSASCO EM 29.06.2021 2 

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

ferramenta Google Meet, ocorreu a Quarta 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. Dan Rodrigues Levy, Prof. Dr. Danilo Braun San-6 

tos, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof.ª Dra. Jeíce Catrine 7 

Cordeiro Moreira, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, 8 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões Araújo, Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero, Prof. Dr. Raphael 9 

de Oliveira Garcia e a representante discente, Nicole Correia Duarte. Os professores Márcio Ferro 10 

Catapani e Ricardo Ikeda Hirata, não justificaram ausência. O professor Celso iniciou a reunião 11 

cumprimentando a todos os presentes e deu início ao EXPEDIENTE: • Aprovação Minuta Ata 12 

Reunião Ordinária de 25/05/21: A ata foi aprovada por unanimidade dos membros. • Aprovação 13 

Minuta Ata Reunião Ordinária de 25/10/19: A ata foi aprovada pela maioria com duas abstenções 14 

e uma ressalva em relação ao texto, a qual ficou de ser prontamente retificada pela secretaria Lucia-15 

na. • Aprovação Minuta Ata Reunião Extra do NDE de 03/09/19: A ata foi aprovada pela maioria 16 

com seis abstenções. Em seguida, foi aberta a sessão de INFORMES: ● Da coordenação: ♦ Possi-17 

bilidade de aumento de deferimentos (eletivas) para estudantes de outros cursos em UCs de C. 18 

Atuariais- O professor Celso informou sobre a disponibilidade de vagas eletivas nos últimos anos 19 

da universidade e as atuais dificuldades encontradas referente à demanda em questão. Nesse sentido, 20 

ele recomendou aos professores para que, na medida do possível, e respeitando as especificidades de 21 

cada UC, façam o deferimento de alunos de outros cursos que desejam cursar UCs na qualidade de 22 

eletivas. ♦ Elaboração de documento do NDE acerca das bibliografias básicas e complementa-23 

res (avaliação MEC) - O professor Celso comunicou aos professores que o MEC sofreu algumas 24 

mudanças no instrumento de avaliação dos cursos de graduação. Explicou que o órgão está solici-25 

tando apresentação de um documento específico novo do NDE sobre as bibliografias básicas e com-26 

plementares. Em seguida, ele apresentou o documento compartilhado pelo curso de direito da Uni-27 

fesp já avaliado segundo a nova normativa e sugeriu aos professores a marcação de uma reunião do 28 

NDE específica para elaboração desse material dentro do curso de ciências atuariais. ● Do represen-29 
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tante de Comissão de Horários- O professor Danilo Braun apresentou o planejamento da grade 30 

horária do curso de ciências atuariais com os alinhamentos e ajustes realizados com os docentes re-31 

ferente ao segundo semestre de 2021 e informou que ela está quase completa. Em seguida, o profes-32 

sor destacou que atribuía o êxito na organização dos horários à alteração do PPC e à chegada das 33 

professoras Pamila e Jeíce. Na sequência, se colocou à disposição para esclarecer qualquer questão 34 

em relação a horário. Com a palavra, a representante discente, Nicole Duarte, pediu ao professor que 35 

verificasse a possibilidade de oferta no próximo semestre das disciplinas: Estatística Multivariada e 36 

Contabilidade Financeira para alguns alunos que precisam cursá-las para concluir o curso.  Reto-37 

mando a palavra, o professor Danilo disse que é necessário um levantamento com a quantidade de 38 

discentes e disciplinas que faltam para eles terminarem a graduação, de modo que os professores 39 

possam analisar a viabilidade em atendê-los. Complementando, ele pediu à Nicole que ao detectar 40 

um problema que seja grave, peça aos discentes que comuniquem com antecedência à coordenação 41 

com o intuito deles terem tempo hábil em ajudá-los. Em seguida, os professores Luis Maluf e Ra-42 

phael Garcia se posicionaram sobre a importância do comprometimento e dedicação dos alunos com 43 

as disciplinas, tendo em vista toda a logística envolvida na geração de um planejamento estrutural de 44 

distribuição de UCs e oferta de vagas a cada semestre. E, nesse sentido, o professor Raphael sugeriu 45 

uma conversa de aconselhamento com os estudantes, no início e meio do curso, para que tenham 46 

compromisso e cuidado com o andamento da sua graduação. Logo após, o professor Celso disse 47 

concordar com os posicionamentos levantados e solicitou à Nicole a entrega de um levantamento 48 

sobre o número de alunos e a condição que eles se encontram dentro do curso para que os professo-49 

res possam verificar a viabilidade de abertura de uma nova turma ou a possibilidade na disponibili-50 

zação de vagas da UC no curso de administração. ● Do representante de Câmara de Extensão e 51 

Cultura- A professora Pamila e o professor Danilo Braun informaram que participaram da última 52 

reunião da CAEC, na qual foram realizadas discussões a respeito dos projetos extensionistas do cur-53 

so de ciências contábeis. Eles complementaram que, ainda, não possuíam nenhum assunto a ser 54 

compartilhado, mas que isso será feito no decorrer dos trabalhos junto à Câmara de Extensão e Cul-55 

tura. ● Do representante de Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa- Não houve informes na pre-56 

sente data. ● Do representante de estágios- O professor Edimilson informou a todos que os está-57 

gios estão correndo dentro da normalidade. ● Reunião do IBA- O professor Roberto Cazzari teve a 58 
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palavra concedida para dar dois informes a respeito do que foi discutido na reunião do IBA- Instituto 59 

Brasileiro de Atuária, na qual ele participou: 1) Ele informou que o exame será realizado, provavel-60 

mente, na última semana de novembro deste ano, incluindo todas as inscrições dos alunos feitas ano 61 

passado e as que ainda ocorrerão este ano. Disse que o exame será presencial, seguindo diversos 62 

protocolos sanitários, como também que a data ainda será confirmada, de acordo com as situações 63 

epidemiológicas das cidades que aplicarão as provas. 2) O professor Roberto noticiou aos professo-64 

res sobre a abertura do Prêmio Ricardo Frischtak para quem for MIBAs, AIBAs e EIBAs e disse que 65 

todas as informações já podem ser consultadas através do edital no site da IBA. ● Da Representan-66 

te discente- A Nicole informou que a gestão da CATU, na qual ela faz parte está se encerrando e que, 67 

em breve, eles estarão conhecendo os novos integrantes, inclusive a nova representante discente. Em 68 

seguida, ela agradeceu a todos os professores pela ajuda concedida. Logo após, o professor Celso e 69 

outros discentes enalteceram o trabalho realizado pela CATU, como também o da Nicole. Muitos 70 

agradecimentos e felicitações foram registrados via chat. Por fim, a representante agradeceu a todos 71 

pelas palavras e congratulações. ● SOA- O professor Luís Jurandir ressaltou a importância dos pro-72 

fessores já começarem a pensar na inserção internacional dos alunos e, nesse sentido, ele sugeriu o 73 

exame do SOA como foco inicial num horizonte possível de curto, médio prazo. ● CPPD- O profes-74 

sor Luis Maluf comunicou que participará de uma reunião extraordinária da comissão permanente 75 

do pessoal docente e um dos pontos de pauta discutidos será a passagem de obrigatoriedade da ava-76 

liação discente sobre os docentes para futuros processos de progressão funcional. Por esta razão, ele 77 

recomendou que os professores já comecem a pensar a respeito de uma estruturação da comissão de 78 

curso e do departamento de ciências atuariais. Terminou informando que, na próxima reunião ele 79 

trará novas atualizações ao conselho.3) Ordem do dia: 1) Discussão sobre o novo Regulamento 80 

de TCC- O professor Roberto Cazzari retomou o assunto de TCC abordado na última reunião e deu 81 

início a discussão sobre os temas relevantes pendentes que ficaram de ser avaliados nesta sessão. Ao 82 

longo do debate, os professores se revezaram em questionamentos, propostas, dúvidas, colocações, 83 

sugestões e possíveis encaminhamentos.  Em dado momento, o professor Celso pediu mais objetivi-84 

dade, considerando o pouco tempo disponível para tratarem de alguns pontos importantes da pauta, 85 

os quais possuíam prazo de resposta. No decorrer da conversa, o professor Luís Maluf destacou a 86 

importância de todos os docentes terem a liberdade de propor encaminhamentos, tendo em vista que 87 
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todos faziam parte da comissão de curso. Em seguida, o professor Dan Levy registrou que ninguém 88 

estava cerceando o direito de ninguém em propor encaminhamentos, posto que todas as reuniões de 89 

curso e departamento sempre foram altamente democráticas. Após discussões, em votação, foi deci-90 

dido: 1) Aprovado por unanimidade dos votos- Alteração do Artigo 2, Parágrafo 2 da Resolução 91 

do TCC, acrescentando “a anuência do antigo orientador” para que haja a troca de orientadores. 2) 92 

Aprovado por 5 votantes favoráveis e 7 abstenções - Construção de um “fluxo contínuo de infor-93 

mação” que permita um sistema de controle, acompanhamento e checagem dos dados informados 94 

pelos discentes (nome do professor orientador e projeto) no TCC1 e TCC2. 3) Limite de orientan-95 

dos por orientador: Item será contemplado na próxima reunião. 2) Formulação de normas de re-96 

validação de diplomas- O professor Celso comunicou que a ProGrad está solicitando aos cursos 97 

que reavaliem suas normativas de revalidação de diplomas de graduação expedidos por instituições 98 

estrangeiras conforme a Resolução n° 1/2017. Ele explicou que o curso de ciências atuariais já pos-99 

sui uma Resolução e, em seguida, fez a leitura de alguns artigos desta aos professores. Continuando, 100 

o professor perguntou se um dos membros teriam alguma sugestão a fazer e, como não houve ne-101 

nhuma manifestação, ele informou que iria aguardar alguma possível contribuição até a próxima 102 

sexta-feira. 3) Organização de respostas para o Instrumento de Avaliação MEC e coleta de da-103 

dos dos atributos docentes- O professor Celso comunicou que iria solicitar por e-mail os dados dos 104 

professores e que contaria com a ajuda de todos para a organização das respostas. 4) Atualização 105 

sobre os trabalhos referentes à curricularização e PPC- Item prejudicado em face do exíguo es-106 

paço de tempo. O professor Celso informou que essa pauta será revista na próxima reunião. 5) Ava-107 

liação da Comissão de Curso sobre retorno de atividades presenciais para o segundo semestre 108 

de 2021- O professor Celso solicitou o posicionamento dos professores em relação a possibilidade 109 

de retorno das aulas presenciais no próximo semestre. Após a manifestação de todos os membros, foi 110 

verificado um consenso desfavorável, enquanto não houver uma vacinação completa dos discentes e 111 

docentes. Foram apontadas, dentre outras, uma série de ações necessárias para o retorno efetivo: 112 

atenção aos protocolos, período de transição, orçamento compatível e maturação da vacinação. A 113 

Comissão se posicionou também desfavorável ao sistema híbrido, por ser um processo mais dispen-114 

dioso, em meio a um cenário de orçamento reduzido. Por fim, o professor Celso finalizou a reunião 115 

agradecendo a presença de todos e encerrou os trabalhos às doze horas e dezoito minutos. Nada mais 116 
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havendo a tratar, para constar, eu, Luciana Pragana Martins, secretária, lavrei a presente ata que, 117 

após aprovada, será assinada por mim e pelo Srº Coordenador. 118 

 119 

 120 

 121 

 122 

 123 

 124 

_________________________________        ________________________________ 125 

      Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso                            Luciana Pragana Martins 126 

            Coordenador do curso                           Assistente em Administração 127 

 128 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 
 

 
ATA/CURSO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS/ORD/MAIO/2021 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Rua Oleska Winogradow, 100 - Osasco - SP - CEP: 06120-042 

camara.graduacao.osasco@unifesp.br 

 

    

 

 


