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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CURSO DE 1 

CIÊNCIAS 2 

ATUARIAIS DA UNIFESP – CAMPUS OSASCO EM 24.08.2021 3 

Na data de vinte e quatro de agosto de 2021, às dez horas e nove minutos, em ambien-4 

te virtual, via ferramenta Google Meet, ocorreu a 6ª Reunião Ordinária da Comissão 5 

de Curso de Ciências Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Coordenador, Prof. Dr. 6 

Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, Prof. Dr. Dan Ro-7 

drigues Levy, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. 8 

Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof.ª Dra. Jeíce Catrine Cordeiro Moreira, Prof. Dr. 9 

Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger França Maluf, Prof. Dr. Lu-10 

iz Jurandir Simões Araújo, Prof.ª Dra. Pamila Cristina Lima Siviero, Prof. Dr. Raphael 11 

de Oliveira Garcia e a representante discente Nicole Correia Duarte. Não justificaram 12 

ausência: Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani e o Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata. O pro-13 

fessor Celso Yokomiso cumprimentou a todos e abriu a sessão de Informes: ♦ GES-14 

CON- A senhora Luciana Martins, secretária do Curso de Ciências Atuariais, discor-15 

reu brevemente sobre o sistema oficial para gerenciamento de atas da Unifesp. Expli-16 

cou que ele já vem sendo utilizado de forma gradual pela universidade e que pretende 17 

adotá-lo a partir do próximo semestre de 2021 nas sessões da Comissão e Departa-18 

mento, em atendimento à Portaria 4708/2018. ♦ Responsável pelos estágios- O pro-19 

fessor Edimilson pediu a Nicole Duarte, representante discente, que reforce com os 20 

alunos a respeito dos seguintes pontos: os estágios não podem sofrer conflitos de ho-21 

rário com as aulas mesmo sendo ADEs e, caso venha a ocorrer, é dever do próprio es-22 

tudante efetuar o ajuste necessário junto a empresa. É também responsabilidade do 23 

discente, o envio obrigatório dos relatórios de estágio a cada semestre, assim como, 24 

apresentação da rescisão de estágio, caso ele saia da instituição. Por último, o profes-25 

sor destacou que se o aluno for reprovado em todas as disciplinas que estiver matricu-26 
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lado por 2 semestres consecutivos, a matrícula dele será cancelada. Portanto, frisou 27 

que se ele estiver matriculado apenas no TCC por 2 semestres e reprovar, sua matrícu-28 

la será cancelada e, por conseguinte, também seu estágio. Encerrou sua fala, infor-29 

mando que todo conteúdo referente aos estágios estará disponível, em breve, através 30 

de Instrução Normativa. ♦ Representante da Câmara de Extensão – A professora 31 

Pamila, em atendimento a última reunião ocorrida na Câmara de Extensão, pediu aos 32 

conselheiros que façam uma leitura do “Guia de Curricularização” para que fiquem 33 

cientes a respeito de todas as alterações realizadas. ♦ Representante da Câmara de 34 

Graduação e Pesquisa- Não houve informes a serem transmitidos na sessão de hoje. 35 

♦ Chefia de Departamento: • Concurso de Economia Aplicada- O professor Ra-36 

phael Garcia, chefe do Departamento do Curso de Ciências Atuariais, informou que o 37 

concurso para professor substituto de Economia Aplicada ocorrerá nos dias 31 de 38 

agosto e 1 de setembro de 2021 de forma totalmente on line. • Remoção do Prof. 39 

Francisco Marcelo- A remoção do professor está em tramitação, já foi aprovada em 40 

várias instâncias, faltando, agora, a aprovação na Congregação e, depois, o encami-41 

nhamento à Gestão com Pessoas. • Concurso de Provisões Técnicas- As inscrições 42 

foram prorrogadas por 30 dias, no momento temos 6 candidatos e 4 com a taxa de ins-43 

crição paga. Estão estudando, se possível, a viabilidade desse concurso acontecer de 44 

forma presencial a partir de outubro e, assim que as inscrições encerrarem, os profes-45 

sores serão convocados, sobretudo os atuários, para que possam ajudar no processo de 46 

formação da banca. Findados os informes, o professor Celso deu início à aprovação 47 

das minutas ●Aprovação da Minuta da Ata da 3ª Reunião Extraordinária da Co-48 

missão do Curso de Ciências Atuariais, realizada 03/08/2021: A ata foi aprovada 49 

com o registro de 2 abstenções. ●Aprovação da Minuta da Ata da 5ª Reunião Or-50 

dinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realizada em 27/07/2021: A 51 
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ata foi aprovada com o registro de 2 abstenções. ● Aprovação da Minuta da Ata da 52 

2ª Reunião Extraordinária da Comissão do Curso de Ciências Atuariais, realiza-53 

da em 16/07/2021: A ata foi aprovada com o registro de 3 abstenções. Na sequência, o 54 

professor Celso abriu a seção da ORDEM DO DIA: 1. Aprovação dos Planos de 55 

Ensino ADEs- A apresentação foi iniciada pelo professor Luiz Maluf referente à UC 56 

de Análise de Dados Aplicada. Ele discorreu sobre as características da disciplina e 57 

fez questão de destacar que, no início do semestre, serão enviados comunicados aos e-58 

mails pessoais dos alunos matriculados, com orientações para que eles se cadastrem e 59 

enviem seus endereços de e-mails institucionais, tendo em vista que o convite de 60 

acesso à sala do google classroom, às aulas gravadas e ao repositório de matérias são 61 

disponibilizados exclusivamente através desses emails. O professor destacou também 62 

que serão 2 trabalhos ao longo do semestre e para aprovação é exigido a entrega dos 2 63 

de forma completa. Em seguida, os professores se revezaram na apresentação de suas 64 

UCs, discorrendo de forma sucinta sobre suas metodologias de ensino, seus métodos 65 

de avaliação, conteúdos programáticos, cronogramas de aulas, entre outros. Ao longo 66 

das apresentações, com a palavra concedida, o professor Luiz Maluf achou pertinente 67 

enfatizar em relação aos métodos de avaliação que, embora haja na formatação das 68 

ADEs a divulgação do conceito cumprido ou não cumprido, não existe nada que im-69 

peça o docente de criar um critério aritmético de notas de 0 a 10, com aprovação para 70 

médias acima de 6. Disse que é importante deixarem todos cientes a respeito da trans-71 

parência dos procedimentos para não haver possíveis dúvidas e questionamentos no 72 

futuro. Depois de todas as manifestações, os planos de ensino foram colocados em 73 

votação e aprovados por unanimidade do colegiado.  2. Trancamento Especial do 74 

aluno, RA 159.932- Após a apresentação e análise do pleito, foi aprovado por una-75 

nimidade o trancamento da matrícula do discente para o 1º e 2º semestre de 2021, 76 
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conforme solicitação médica. Por fim, o professor Celso encerrou os trabalhos e agra-77 

deceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Luciana Pra-78 

gana Martins, secretária, lavrei a ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo 79 

Srº Coordenador. 80 
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Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 84 

Coordenador da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 85 

Eppen - Campus Osasco 86 
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Secretária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 94 
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