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1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019 1 

Na data de treze de março de 2019, às onze horas e vinte e seis minutos, na sala 103 da Escola Paulista de 2 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a 1º Reunião do Departamento de Ciências Atuariais de 2019. 3 

Estiveram presentes o Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda, Chefe do Departamento, Prof. Dr. Dan Rodrigues 4 

Levy, Vice Chefe do Departamento, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 5 

Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, 6 

Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. 7 

Os professores Danilo Braun Santos, Luiz Augusto Finger Maluf, Márcio Ferro Catapani justificaram 8 

ausência. A professora Daniela Baumohl Weintraub não justificou ausência. A assistente em administração, 9 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. INFORMES: O professor Celso informou que 10 

o período de matrícula havia transcorrido bem e que os turnos estariam compatíveis com a grade horária 11 

correta. O professor Edimilson questionou sobre os pré-requisitos colocados para a sua disciplina e se 12 

demonstrou surpreso, pois não havia sido avisado sobre essa mudança, acreditava que poderia prejudicar 13 

alunos do curso de Ciências Atuariais e o professor Cordeiro sugeriu que essa questão fosse vista na 14 

secretaria de graduação. O professor Cordeiro informou que alguns alunos tinham procurado por ele, 15 

pedindo para cursar a disciplina no período noturno, apesar de estarem matriculados no período integral. 16 

Ele respondeu que não teria autoridade para fazer isso, recordou de uma experiência vivida no passado e 17 

enfatizou que aceitar uma situação dessas seria tomar uma atitude incorreta. Acreditava que os pedidos dos 18 

alunos se davam por conta da realização do estágio e que o assunto deveria ser tratado e deliberado na 19 

Câmara de Graduação. O professor Cordeiro continuou sugerindo que uma possível solução seria aumentar 20 

vagas no período noturno. Os professores fizeram ponderações sobre essa situação e dos conflitos de 21 

horário com o estágio. Após outras discussões, o colegiado deliberou que o assunto deveria ser tratado pela 22 

Câmara de Graduação. ORDEM DO DIA: a-) Aprovação da minuta da ata da reunião realizada em 23 

13/1/2018: Ata aprovada por unanimidade. b-) Edital n.686/2018, área Ciências Atuariais, subárea: 24 

Atuaria Aplicada: O professor Ricardo Ikeda esclareceu que uma vaga extra havia sido liberada ao fim do 25 

período letivo de 2018, além das vagas previstas, e que o prazo seria de, somente, 10 dias para encaminhar 26 

o processo. O perfil de demografia, já discutido em reuniões anteriores, foi considerado. O professor Ikeda 27 

trouxe mais informações sobre o concurso e disse que o processo seguiu todos os caminhos legais. O 28 

professor Celso informou que diversas vagas de professor visitante foram liberados ao fim de 2018, 29 

também. O professor Dan informou que um professor do Departamento de Atuariais o questionou sobre 30 

essa vaga extra e que, logo, foi chamado pela Direção Acadêmica, num tom de denúncia, para prestar 31 

esclarecimentos sobre esse concurso, pois havia sido alegado que nenhum professor do departamento havia 32 

sido informado sobre esse concurso. Enfatizou que a atitude desse professor não tinha sido correta, pois 33 

acreditava que ele poderia procurar pelo professor Ricardo ou por ele para conversar e esclarecer sobre esse 34 

assunto. O professor Dan manifestou desaprovação dessa atitude, acreditando que poderia ser tratada 35 
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dentro do departamento, sendo desnecessária a chamada de atenção por parte da Direção Acadêmica. O 36 

professor Cazzari relatou que havia conversado com o professor Luiz Maluf sobre os concursos de 37 

Atuariais que estavam com as inscrições abertas, no começo do ano, e percebeu que ele ficou irritado com 38 

o edital em aberto. Pediu para registrar que não havia feito nenhuma denúncia, somente havia conversado 39 

sobre isso com o professor Maluf. O professor Cordeiro relatou que não tinha recordado da discussão do 40 

perfil dessa vaga no NDE, mas que chamaria uma reunião para acertar isso. O professor Joelson questionou 41 

se poderia existir algum tipo de consequência e o professor Ricardo Ikeda respondeu que haveria a 42 

possibilidade de denúncia no Ministério Público. Após outras discussões, o edital 686 foi aprovado, por 43 

unanimidade, sendo a aprovação pelo NDE Ad Referendun e que se daria seguimento em todas as etapas 44 

legais para esse concurso. c-) Auditar calendário de anos eleitorais para evitar o problema de 2018: O 45 

professor Luiz Jurandir ponderou sobre a cessão do prédio para o colégio eleitoral aos sábados e foi 46 

acordado enviar um ofício notificando isso à Direção Acadêmica e à ProGrad. d-) Organização de 47 

atividades de extensão e pesquisa do Departamento de Atuariais: O professor Celso mostrou-se 48 

preocupado com a falta de projetos de extensão e de pesquisa no âmbito do departamento de Atuariais. O 49 

professor Ricardo Ikeda fez ponderações sobre esse assunto, refletiu sobre o aproveitamento de todos os 50 

professores do departamento para desenvolvimento disso, de acordo com a afinidade de cada um. O 51 

professor Celso explicou que sua colocação foi para que já ocorresse um planejamento dessas ações 52 

extensivas. O professor Dan sugeriu agendar uma reunião específica para discussão desse assunto e definir 53 

o perfil extensivo do curso de Atuariais. Após discussões, foi aprovada a sugestão do professor Dan. e-) 54 

Avaliação docente professor Raphael Garcia: O professor Raphael apresentou sua avaliação, que foi 55 

aprovada. f-) Avaliação docente professor Joelson Oliveira Sampaio: O professor Dan esclareceu sobre 56 

a entrega dos documentos do estágio probatório, esclarecendo o ocorrido com os documentos do professor 57 

Joelson e sugeriu que os professores devessem protocolar os documentos entregues à secretaria da CAEP. 58 

O professor Joelson apresentou sua avaliação, que também foi aprovada. O professor Dan pediu inclusão 59 

de dois informes na pauta. Um informe seria sobre a realização do concurso para professor substituto da 60 

vaga do professor Arthur, que a recomendação seria que os concursos deveriam ocorrer para que as vagas 61 

não fossem perdidas. Disse que aproveitou o perfil do concurso do professor Arthur, subárea Direito 62 

Atuarial, replicando as informações para o novo edital. O segundo informe seria que haviam seis inscritos 63 

para o concurso da subárea Modelagem Computacional e que logo deveriam discutir a formação da banca 64 

para encaminhamento à Comissão de Bancas. O concurso da subárea Matemática Atuarial estaria com 65 

inscrições prorrogadas. O professor Cordeiro fez ponderações sobre as inscrições em concurso, registrando 66 

que havia concurso com um candidato inscrito, somente, e que a Direção Acadêmica havia conversado com 67 

ele sobre isso. O professor Ikeda disse que o concurso que tinha um candidato inscrito estaria com as 68 

inscrições prorrogadas e que isso não significava que ele seria aprovado, por ser o único inscrito. Os 69 

professores discutiram sobre a dificuldade de encontrar candidatos com perfil específico e o professor 70 
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Ikeda informou que o MEC havia recomendado que não houvesse, no edital, essa especificidade no perfil 71 

dos candidatos. O professor Ikeda disse que se não houvesse candidato habilitado, o edital seria revisto pelo 72 

departamento. Após outras discussões, o professor Dan encerrou a reunião às doze horas e vinte e nove 73 

minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata. 74 

 75 

 76 

_______________________________________  _______________________________________ 77 

       Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda    Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy 78 

        Chefe do Departamento      Vice Chefia do Departamento 79 

 80 

 81 

_______________________________________  _______________________________________ 82 

       Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  83 

         84 

 85 

_______________________________________  _______________________________________ 86 

      Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas     Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto 87 

 88 
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_______________________________________  _______________________________________ 90 

      Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio               Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões 91 

   92 

 93 

______________________________________  ______________________________________ 94 

     Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari 95 

   96 

        97 

______________________________________   98 

     Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira           99 

         (Assistente em Administração)       100 


