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1ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Atuariais de 2021
22 de janeiro – Horário: 10h - Ambiente Virtual – Campus Osasco

Na data de vinte e dois de janeiro de 2021, às dez horas e catorze minutos, em ambiente virtual, 
via ferramenta Google Meet, ocorreu a primeira reunião ordinária do Departamento de Ciências 
Atuariais de 2021. Estiveram presentes o Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia, Vice Chefe do 
Departamento, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Ms. 
Humberto Gallucci Netto, Prof.ª Dr.ª Jeice Catrine Cordeiro Moreira, Prof. Dr. Joelson Oliveira 
Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Prof. 
Dr. Ricardo Hirata Ikeda e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, a representante discente Nicole 
Correia Duarte e a representante TAE Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira. Os professores Dan 
Rodrigues Levy, Danilo Braun e Márcio Ferro Catapani justificaram ausência. A assistente em 
administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Raphael 
iniciou a reunião justificando a ausência do professor Dan e prosseguiu com os INFORMES ► 
Boas Vindas à profa. Jeice e a nova secretária Luciana Martins: O professor Raphael deu 
boas-vindas à professora Jeice e a TAE Luciana Martins, que se apresentaram ao colegiado. A 
TAE Ana Oliveira informou sobre as recentes contratações de TAEs e sua mudança de lotação 
para a secretaria acadêmica. Os professores deram boas-vindas à Jeice e Luciana e agradeceram 
toda dedicação à Ana Oliveira, desejando boa sorte na nova caminhada. O professor Celso 
informou sobre o credenciamento do curso no ENADE e sobre o calendário da graduação para o 
primeiro semestre de 2021. Sem informes da representação discente. Sem informes da 
representação TAE. EXPEDIENTE ► Aprovação da Minuta da Ata da Reunião Ordinária 
de 25-10-19: Aprovada por maioria de votos, com uma abstenção. Aprovação da Minuta da Ata 
da Reunião Ordinária de 29-11-19: Aprovada por maioria de votos, com uma abstenção. 
Aprovação da Minuta da Ata da Reunião Extraordinária de 09-10-20: Aprovada por 
unanimidade. Aprovação da Minuta da Ata da Reunião Extraordinária de 27-11-20: 
Aprovada por unanimidade. Prosseguiu-se para ORDEM DO DIA ► Aprovação da Resolução 
DCA n. 01/2021 sobre Prof. Afiliado e Aprovação do pedido do Prof. Cordeiro para 
prof. Afiliado: Os dois assuntos foram tratados em conjunto. O professor Raphael perguntou se 
alguém gostaria de realizar observações no texto da resolução. Com a palavra, o professor Maluf 
fez comparações nos textos da resolução e do regimento da Unifesp, destacou alguns artigos deste 
e entendeu que o texto da resolução possuía alguns pontos em desacordo com o regimento. Com a 
palavra, o professor Celso disse que, também, entendia que havia discordância relevante entre a 
resolução e o regimento em alguns pontos e que, no aspecto formal, os itens constantes nos artigos 
233 e 234 do regimento não poderiam ser contemplados sem apresentação de um plano de 
trabalho, assim, via uma incoerência na minuta do regulamento e não aprovaria da maneira em que 
foi apresentado. O professor Raphael concordou com a colocação do professor Celso. Com a 
palavra, o professor Maluf sugeriu que a chefia do departamento, em conjunto com a direção 
acadêmica, poderia instalar essa comissão enquanto o professor Cordeiro providenciasse os 
documentos necessários. Com a palavra, o professor Celso concordou com a sugestão do professor 
Maluf e disse que o chefe de departamento poderia levar à Congregação o posicionamento do 
colegiado que recomendava a contratação do professor Cordeiro. Assim, foram aprovadas essa 
recomendação, a readequação da resolução e o pedido à Congregação da instalação de uma 
comissão para avaliar o professor filiado. Aprovação dos Pareceres dos Profs. Celso e Roberto 
sobre o pedido do Prof. Cordeiro: Os pareceres seriam aproveitados para elaboração do parecer 
que o conselho departamental apresentaria à Congregação. Foi aprovada a realização de uma 
reunião extraordinária para aprovação do documento. O professor Raphael ficou responsável de 
solicitar ao professor Cordeiro apresentação do plano de trabalho. Apreciação do Pedido de 



Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo

campus Osasco

Pág(s).2/3

Redistribuição da Profa. Pamila Siviero – Unifal/MG: O professor Raphael explicou como o 
processo de contratação e o aproveitamento de vaga se dariam se o colegiado aprovasse esse 
pedido, o currículo latttes e os outros documentos apresentados pela professora Pamila foram 
apreciados e foi aprovado, por unanimidade, esse pedido de redistribuição, aproveitando-se uma 
das vagas de dedicação exclusiva. Diante dessa deliberação, uma reunião do NDE seria agendada 
para discussão para qual UC essa professora seria alocada. A sra. Ana Paula Oliveira destacou 
quais seriam os prazos para pautar o assunto em reunião da Congregação. Aprovação da 
Máscara do Edital do Concurso Público para Docente, Área: Ciências Atuariais, Subárea: 
Matemática Atuarial Vida: Item prejudicado para apreciação em próxima reunião do 
departamento. Aprovação do calendário de reuniões do DCA para2021: Após apreciação, foi 
aprovado por unanimidade, destacando-se que o horário de início seria às 10 horas da manhã. 
Antes de encerrar a reunião, a sra. Ana Paula Oliveira agradeceu ao prof. Ikeda e demais 
professores a oportunidade e o espaço que foram concedidos a ela dentro do departamento e da 
comissão de curso e o professor Ikeda agradeceu, pessoalmente, por todo o apoio dispensado 
nesse período como secretária, desejando boa sorte em sua nova trajetória e ressaltou que o curso 
de Ciências Atuariais só havia chegado a este ponto, de forma bem posicionada e articulada, em 
virtude de todo empenho e dedicação que a sra. Ana Paula dispensou, destacando os diversos 
concursos os quais ela secretariou com dedicação. O professor Maluf aproveitou para agradecer a 
ela toda essa contribuição ao curso, desejando boa sorte em sua nova caminhada e deu boas-vindas 
à Luciana. O professor Celso aproveitou para manifestar seu apoio e ajuda à Luciana nas 
atividades. Sem mais nada a tratar, o professor Raphael encerrou a reunião e eu, Ana Paula Rocha 
Garcia de Oliveira, redigi a ata que será aprovada e assinada em reunião posterior. 

_______________________________________ _______________________________________

       Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso

        Vice Chefe do Departamento  

    

_______________________________________ _______________________________________

      Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto

______________________________________ ______________________________________

    Prof.ª Dr.ª Jeice Catrine Cordeiro Moreira   Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio

    

______________________________________ ______________________________________

      Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf    Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo

          

______________________________________ ______________________________________

    Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda      Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari

         

______________________________________        ______________________________________
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      Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira    Nicole Correia Duarte

(Representante TAE) (Representante Discente)    


