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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS 1 

DA UNIFESP, CAMPUS OSASCO 2 

Na data de vinte e nove de janeiro de 2021, às dez horas, em ambiente virtual, via ferramenta 3 

Google Meet, ocorreu a Primeira Reunião Extraordinária do Departamento de Ciências Atuariais de 4 

2021. Estiveram presentes o Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Chefe do Departamento, o Prof. Dr. 5 

Raphael Oliveira Garcia, Vice Chefe do Departamento, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, o Prof. 6 

Dr. Danilo Braun Santos, o Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, o Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, 7 

a Prof.ª Dr. ª Jeice Catrine Cordeiro Moreira, o Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, o Prof. Ms. Luiz 8 

Augusto Finger Maluf, o Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata, o Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, a 9 

representante discente Nicole Correia Duarte e a representante TAE Ana Paula Rocha Garcia de 10 

Oliveira. A secretária executiva, Tatiana Travassos de Menezes, secretariou a reunião com a 11 

observação da assistente de administração, Luciana Pragana Martins. O professor Dan 12 

cumprimentou os presentes e deu início ao trabalho. Informes► Professor Celso informou que o 13 

fechamento da pasta verde seria feito no dia 3 de março, solicitou que todos ficassem atentos com o 14 

lançamento das notas dentro do prazo e pediu atenção para que as notas fossem lançadas 15 

corretamente, evitando problemas futuros com a Secretaria de Graduação, Coordenação de Curso e 16 

Prograd. Professor Celso avisou que o curso está passando por um processo de recredenciamento, 17 

que a Coordenação do Curso está em contato com o Setor de Regulação da Prograd e que está tudo 18 

sendo bem encaminhado. Ordem do dia► 1. Grade de Horário 1/2021- Definição referente à 19 

Professora Pamila e o Professor Cordeiro- Professor Danilo solicitou inclusão de pauta sobre a 20 

UC Introdução dos Estudos Atuariais para a Grade Horária do 1° Semestre de 2021. Foi sugerido 21 

colocar o nome de algum outro professor até o Professor Cordeiro tomar posse como Professor 22 

Afiliado. Foi aprovado por unanimidade a inclusão do nome do Professor Humberto Gallucci na 23 

UC até o Professor Cordeiro tomar posse. 2. Aprovação da Resolução 01/2021 de Professor 24 

Afiliado, de acordo com o Estatuto e Regimento da Unifesp. Anexo 1- Professor Dan esclareceu 25 

que ele criou uma Resolução específica, através de outros Regimentos e Resoluções que tratam do 26 

mesmo tema de outros departamentos, com a finalidade de regulamentar o processo de candidatura 27 

de Professor Afiliado, conforme consulta anterior à Diretoria, na qual foi informado todo o trâmite 28 

jurídico para que o processo fosse aprovado, como também que o Departamento teria competência 29 

para exercer tal função. Foi sugerido incluir na Resolução um artigo ou inciso sobre a necessidade 30 
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da apresentação do Plano de Trabalho pelo professor candidato à vaga de Professor associado. Foi 31 

aprovado por unanimidade a Resolução 01/2021 de Professor Afiliado com a inclusão de um artigo 32 

ou inciso sobre a inclusão da necessidade da apresentação do Plano de Trabalho elaborado pelo 33 

professor candidato a vaga.  3. Aprovação do Plano de Trabalho do Professor Cordeiro como 34 

Professor Afiliado- Professor Celso apresentou o parecer elaborado por ele e pelo Professor 35 

Roberto Cazzari, que será assinado pelo Conselho Departamental de Ciências Atuariais. Com a 36 

palavra, o Professor Ikeda, aconselhou que o documento seja retificado no que diz respeito ao título, 37 

em consonância com a recém-aprovada Resolução 01/2021. Foi aprovado por unanimidade a 38 

solicitação de candidatura do Professor Cordeiro a Professor Afiliado, bem como, o Plano de 39 

Trabalho apresentado por ele e o parecer do Conselho do Departamento de Ciências Atuariais, 40 

elaborado pelos Professores Celso Yokomiso e Roberto Cazzari que será enviado à Congregação do 41 

campus com toda documentação necessária e demais encaminhamentos para apreciação. 4. 42 

Aprovação da Máscara do Edital do Concurso Público Docente (vaga vacante por 43 

aposentadoria) - Anexo 3-  Professor Dan situou sobre as vagas de docentes do Departamento de 44 

Ciências Atuariais. Esclareceu que o Departamento possuía duas vagas livres de pactuação com o 45 

MEC: uma dada em 2013 e outra em 2017, fora a vaga da exoneração do Professor Moisés. Disse 46 

que, a Professora Jeice entrou na vaga do Professor Moisés, através de reaproveitamento de 47 

concurso público e que, restaram duas vagas livres de pactuação com o MEC, entretanto, pela 48 

Resolução de 2020, o Departamento não poderia concursá-la até 31 de dezembro de 2021. 49 

Comunicou também que, na última reunião foi decidido pela redistribuição da Professora Pamila 50 

para uma das vagas, na qual já teve seu pedido aceito e que, já foi informado ao Departamento dela 51 

um código de vaga já pactuado com o MEC para que sua troca fosse efetivada. Professor Dan falou 52 

que acreditava num prazo de um a dois meses para ela ser nomeada e começar o primeiro semestre 53 

de 2021, no curso de Ciências Atuariais. Finalizou dizendo que, com isso, o Departamento ainda 54 

terá duas vagas: uma acordada com o MEC e a outra, referente à aposentadoria do Professor 55 

Antônio Cordeiro e que essas questões serão futuramente discutidas. Professor Dan esclareceu que a 56 

Máscara do Edital, presente na pauta, era para substituir a vaga livre do Professor Cordeiro, mas 57 

que eles definiriam o perfil do concurso e que não precisava ser na área dele, tendo em vista que 58 

eles já possuíam a Professora Pamila para assumi-la. Concluiu explicando que eles estão fazendo 59 

um Concurso Público de uma vaga permitida e que, ficará restando apenas uma vaga livre de 60 
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pactuação com o MEC, no momento impedida conforme a Resolução de 2020 até o final de 2021. 61 

Em seguida, o Professor Cazzari apresentou uma proposta dos pontos da Máscara do Edital, 62 

conforme foi combinado na última reunião do NDE, em que todos concordaram que existia uma 63 

grande carência de uma disciplina que discorreria sobre as Provisões Técnicas. Ele complementou 64 

esclarecendo que, com exceção do item dez, os outros nove pontos eram extremamente conhecidos 65 

na parte de provisões técnicas e pediu para deixar claro que não pegou nota de rodapé de livros. Em 66 

seguida, ele apresentou a sua sugestão: 1. Provisões técnicas ou reservas. Uma abordagem teórica. 67 

2. Provisões técnicas: uma visão conceitual holística de seus diferentes tipos. 3. Provisões de 68 

prêmios para seguros de curto e longo prazo. 4. Provisões de sinistros: uma visão conceitual sobre 69 

seus componentes. 5. Modelos determinísticos de estimação das provisões de sinistros. 6. Modelos 70 

estocásticos paramétricos e não-paramétricos de estimação das provisões de sinistros. 7. Provisões 71 

matemáticas aplicadas no contexto das entidades abertas de previdência complementar: conceitos e 72 

modelagem atuarial aplicada. 8. Provisões matemática aplicadas no contexto das entidades fechadas 73 

de previdência complementar: sua relação com o processo de custeio (custo normal e o custo 74 

suplementar). 9. Teste de adequação de passivo: aplicações no contexto securitário. 10. IFRS 17 e 75 

os possíveis impactos nas provisões técnicas. Iniciou-se uma discussão a respeito de qual carga 76 

horária seria ideal para a vaga do concurso: 40 horas ou 20 horas DE, como também, quanto à 77 

formação e titulação que seria exigida no certame. Com isso, foi recomendado que o edital exigisse 78 

apenas o mestrado, em função da existência de poucos profissionais no mercado com doutorado e 79 

que, seria indispensável que o candidato tivesse a graduação em Ciências Atuariais. Depois da 80 

discussão, foram encaminhadas duas consultas: a primeira, referente a carga horária para esse edital, 81 

a qual ficou decidida que seria 40 quarenta horas (votação: sete membros foram favoráveis a 82 

quarenta horas semanais e quatro membros foram favoráveis ao regime de DE -Dedicação 83 

Exclusiva). E a outra, referente à Máscara do Edital para o Concurso Público para Docente na Área 84 

de Ciências Atuariais, Sub- Área: Provisões Técnicas. Requisitos: Graduação na Área de Ciências 85 

Atuariais, com Titulação de Mestre na Área de Ciências Exatas e da Terra ou Ciências Sociais 86 

Aplicadas ou Engenharias, no regime de trabalho de 40 horas semanais com os pontos já definidos 87 

anteriormente, a qual foi aprovada por unanimidade. Professor Dan solicitou que na próxima 88 

reunião do NDE já fosse iniciada uma discussão a respeito da vaga ainda existente de pactuação 89 

com o MEC. Pediu que os integrantes do NDE já pudessem ir pensando num perfil para a vaga em 90 
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questão. E complementou dizendo que, uma possibilidade seria se eles fizessem um Edital de 91 

Redistribuição que fosse lançado nacionalmente alinhado com o perfil escolhido pelo NDE. E, se 92 

caso não aparecesse ninguém interessado, eles poderiam aguardar a autorização para a realização de 93 

um novo Concurso Público. Por fim, professor Dan, agradeceu a presença de todos e encerrou a 94 

reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana Pragana Martins, lavrei a presente ata que será 95 

aprovada e assinada em reunião posterior. 96 

 97 

 98 

_______________________________                      _______________________________        99 

      Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy         Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia 100 

           Chefe do Departamento             Vice Chefia do Departamento 101 

 102 

 103 

_______________________________             _______________________________                     104 

    Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso                                Prof. Dr. Danilo Braun Santos  105 

 106 

 107 

_______________________________                     _______________________________ 108 

   Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas                                 Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto 109 

 110 

 111 

_______________________________                    ________________________________ 112 

  Prof.ª Dr. ª Jeice Catrine C.Moreira                            Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio  113 

 114 

 115 

_______________________________                    ________________________________ 116 

Prof. Ms. Luiz  Augusto Finger Maluf                   Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata 117 

 118 

 119 

 120 
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 121 

 122 

_______________________________                    ________________________________ 123 

Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari                      Nicole Correia Duarte 124 

               (Representante Discente) 125 

 126 

_______________________________                    _________________________________ 127 

  Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira                               Tatiana Travassos de Menezes 128 

            (Representante TAE)                        Secretaria Executiva 129 

 130 

 131 

_______________________________                    132 

          Luciana Pragana Martins 133 

       Assistente em Administração 134 


