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1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Curso de Ciências Atuariais 

09 de junho de 2020 – Horário: 10h00 

Ambiente Virtual 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, via Go-1 

ogle Meet, a Primeira Reunião Extraordinária do ano de 2020 da Comissão de Curso de Ciências 2 

Atuariais da EPPEN- Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da UNIFESP – Universida-3 

de Federal de São Paulo. Participaram da reunião o Coordenador do Curso, Prof. Dr. Antônio Cor-4 

deiro Filho, o Vice Coordenador Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, os professores Dan Rodrigues 5 

Levy, Danilo Braun Santos, Edimilson Costa Lucas, Joelson Oliveira Sampaio, Luiz Augusto Finger 6 

Maluf, Luiz Jurandir Simões de Araújo, Márcio Ferro Catapani, Raphael Garcia de Oliveira, Ricar-7 

do Hirata Ikeda e Roberto Cazzari e a representante discente Nicole Correia Duarte. A assistente em 8 

administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. Abriu-se a sessão com os 9 

INFORMES ► Com a palavra, o professor Dan informou que, devido a retomada do calendário 10 

das atividades domiciliares, seria obrigatório o uso do e-mail institucional @unifesp.br e que o setor 11 

de TI excluiria todos os e-mails pessoais dos alias da Unifesp. O professor Luiz Maluf observou a 12 

importância dos alunos utilizarem o e-mail institucional ao participarem das aulas virtuais para me-13 

lhor identificação daqueles que realmente se matricularem na disciplina. O professor Cordeiro men-14 

cionou a utilização do RA para acessar a aula. O professor Luiz Maluf propôs um encaminhamento 15 

para que, independente da plataforma virtual a ser utilizada, fosse exigido dos alunos o uso de e-16 

mail institucional para acesso às aulas. Os professores compartilharam suas opiniões sobre acesso e 17 

o uso das plataformas virtuais. O professor Celso sugeriu deixar a questão do uso do e-mail institu-18 

cional em aberto a fim de alinhar a decisão da comissão de curso com o que estaria sendo discutido 19 

na Câmara de Graduação do campus. O professor Luiz Maluf disse que não via a necessidade disso 20 

e sugeriu encaminhar essa perspectiva prévia deliberada pelo curso de Atuariais em próxima reuni-21 

ão da Câmara. Finalizado os informes, prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA ► Retomada do 22 

Calendário da Graduação: O professor Cordeiro abriu para discussão sobre a escolha da data de 23 

retorno das atividades de 2020/1, com reinício em 06/07 ou 03/08. Com a palavra, o professor Dan 24 

mostrou-se preocupado com a adaptação do conteúdo das disciplinas ao novo calendário, na moda-25 

lidade online e com o pouco tempo que as instâncias superiores da Unifesp teriam para tomar deci-26 

sões, acreditando que o retorno em agosto seria mais viável. O professor Raphael informou o que 27 

tinha sido discutido na última reunião do Congregação em relação à oferta de disciplina em momen-28 

to posterior, à reformulação dos planos de ensino e à possibilidade de incluir e excluir UCs. Apro-29 

veitou para esclarecer as dúvidas levantadas pelos professores Danilo e Roberto Cazzari, informan-30 

do que ainda não tinha sido definido o modus operandi para as aulas online e a possibilidade de 31 

reabertura de solicitação de férias. O professor Roberto Cazzari questionou se os alunos de maior 32 

vulnerabilidade econômica e social teriam acessibilidade até o começo de julho, acreditando, por 33 

conta disso, que o retorno em agosto seria mais viável. Em resposta, o professor Celso informou 34 

que a PRAE havia conseguido resolver esse problema, por isso a PROGRAD havia sugerido retor-35 

nar as atividades em  22/06. Com a palavra, a srta. Nicole informou que os alunos inscritos nos pro-36 

gramas da PRAE foram atendidos e que, na opinião dos alunos de Atuariais, o retorno deveria ser 37 

feito em julho. O professor Cordeiro perguntou se alguém postergaria alguma disciplina do atual 38 

semestre para outro e o professor Luiz Maluf o recordou que, anteriormente, em reunião de Comis-39 

são de Curso, havia sido deliberado que todos se adaptariam ao modo EAD, sem exclusão de disci-40 

plina, mas que os casos específicos, como o do professor Danilo, deveriam ser considerados. Com a 41 

palavra, o professor Celso disse que essa decisão poderia ser reavaliada, sugerindo postergar o ofe-42 

recimento de disciplina em casos como a do professor Danilo que estaria com novas UCs. Acres-43 
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centou que seria aberto um novo período de trancamento de disciplinas e que solicitaria à Câmara 44 

de Graduação um parecer sobre a inclusão de novas para o próxima semestre. O professor Danilo 45 

relatou disse que a opção de trocar UCs na matriz seria mais adequada do que a opção de exclusão. 46 

O professor Celso disse que iria verificar essa possibilidade com a Prograd ou com a Câmara de 47 

Graduação. O professor Cordeiro disse que estaria temeroso na postergação de disciplinas e na mu-48 

dança da grade. O professor Dan ratificou sua opinião e disse que concordava em modificar, o me-49 

nos possível, a grade. O professor Roberto Cazzari disse não havia ficado claro na reunião da Con-50 

gregação se as aulas seriam síncronas ou não, se seriam ministradas no horário previamente defini-51 

do para o semestre. Os professores Dan e Danilo levantaram dúvidas sobre a adaptação das aulas, se 52 

haveria autonomia para definição do horário e do formato, questionando se haveria um regramento 53 

mínimo isso. O professor Cazzari pontuou questões discutidas na última reunião da Câmara de Gra-54 

duação. O professor Luiz Jurandir destacou o encadeamento das disciplinas e sugeriu pensar numa 55 

estratégia para não truncá-las a fim de não gerar passivo, no futuro. O professor Luiz Maluf propôs 56 

um encaminhamento para ser remetido à Câmara de Graduação, em nome do curso de Ciências 57 

Atuariais, dizendo que, a fim de garantir a viabilidade do retorno mais breve possível, o modus ope-58 

randi do docente precisaria ser livre, podendo ter algumas restrições quanto ao horário da aula e que 59 

os alunos deveriam acessar o ambiente virtual utilizando o e-mail institucional, como medida de 60 

segurança. Os professores Maluf e Raphael compartilharam suas experiências com preparação de 61 

aulas na modalidade EAD. Com a palavra, o professor Celso esclareceu que as atividades seriam 62 

domiciliares e não na modalidade EAD, pois, para isso, seria necessária uma série de configurações. 63 

Durante a presente reunião, os professores Ismara e Júlio enviarem mensagem ao professor Celso 64 

esclarecendo que não haveria abertura de matrículas para UCs. Após outros esclarecimentos, foi 65 

aprovado votar na data de retorno das atividades e no encaminhamento sugerido pelo professor Ma-66 

luf. Após consulta, a maioria votou para retorno em 03/08, todos foram favoráveis ao encaminha-67 

mento proposto e essas deliberações seriam levadas à próxima reunião da Câmara de Graduação. 68 

Análise das Alterações sugeridas para o PPC: O professor Celso relembrou que o prazo para alte-69 

ração do PPC terminaria em junho e que as possíveis mudanças ficariam para 2022.O professor 70 

Cordeiro informou que alguns ajustes estariam prontos, mas o item ficaria prejudicado, pois mu-71 

danças no PPC não seriam viáveis no momento. Sem nada mais a tratar, o professor Cordeiro encer-72 

rou a reunião às doze horas e oito minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei esta ata, 73 

que deverá ser aprovada e assinada pelos membros da Comissão de Curso de Ciências Atuariais, em 74 

reunião posterior.  75 

 76 

Nome Assinatura 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho  

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  

Dan Rodrigues Levy  

Danilo Braun Santos  

Edimilson Costa Lucas  

Joelson Oliveira Sampaio  

Luiz Augusto Finger Maluf  

Luiz Jurandir Simões de Araújo  

Márcio Ferro Catapani  

Raphael Garcia de Oliveira  
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 77 Ricardo Hirata Ikeda  

Roberto Cazzari  

Nicole Correia Duarte  

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira  


