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1ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Atuariais 

15 de maio de 2020 – Horário: 15h00min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao décimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, 1 

via Google Meet, a Primeira Reunião Ordinária do ano de 2020 do Departamento de Ciências 2 

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

Universidade Federal de São Paulo. Estiveram presentes o Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Chefe do 4 

Departamento, o Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia, Vice Chefe do Departamento, Prof. Dr. Antônio 5 

Cordeiro Filho, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun, Prof. Dr. Edimilson 6 

Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz 7 

Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani, 8 

Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari e a representante discente 9 

Nicole Correia Duarte. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira 10 

secretariou a reunião. O professor Dan iniciou a reunião cumprimentando todos os membros e a srta. 11 

Nicole, que foi convidada para participar da presente sessão, solicitou a inclusão de três informes 12 

referentes às deliberações da Câmara de Graduação e do Consu e todos concordaram com a 13 

inclusão. Prosseguiu-se, assim, com os INFORMES ► Da representação discente: A srta. Nicole 14 

disse que não tinha informes e aproveitou a fala para convidar os professores, que teriam 15 

disponibilidade, para entrar em contato com o CATU e agendar aulas introdutórias ao curso como 16 

forma de acolhimento dos alunos ingressantes, entendendo que esse contato seria muito importante, 17 

já que não havia previsão do retorno das aulas presenciais em 2020. O professor Dan reforçou a 18 

importância desse convite. ♦ Deliberações do Consu e da Câmara de Graduação: O professor Dan 19 

encaminhou a todos o resultado da pesquisa realizada, na comunidade acadêmica, sobre o acesso 20 

dos alunos à Internet e enfatizou a importância desse resultado na elaboração das atividades para os 21 

alunos. Informou que o Conselho Universitário aprovou a realização do Congresso Acadêmico, que 22 

ocorrerá entre os dias 13 a 17 de julho de 2020, remotamente, e destacou a importância da 23 

submissão e inscrição dos projetos. O professor Celso aproveitou para esclarecer que haveria dois 24 

momentos, um de submissão dos trabalhos e outro da inscrição. Sobre o calendário acadêmico, o 25 

professor Dan informou que, no Consu, foi informado que não havia previsão de voltar as aulas 26 

presenciais em 2020, que estratégias ainda seriam traçadas para isso e que o concurso da professora 27 

Daiana Oliveira dos Santos foi homologado na referida reunião. Além do mais, nos dois colegiados, 28 

a manutenção dos TCCs e das disciplinas eletivas foi deliberada, dispondo-se que a orientação 29 

deveria ser feita remotamente a fim de estimular a escrita dos projetos e trabalhos e que a 30 

regulamentação das regras de defesa online dos trabalhos seria definida, posteriormente. O 31 

professor Celso aproveitou para informar que houve uma grande procura na inscrição nas 32 

disciplinas optativas, que a abertura do sistema para novas matrículas não havia sido autorizada e, 33 

por isso, os interessados poderiam participar como alunos ouvintes, sem compromisso de 34 

certificação posterior, somente, contando horas nas atividades complementares. ♦ Revista Brasileira 35 

de Previdência, Atuária e Contabilidade: O professor Dan disse que a reitoria encaminhou um e-36 

mail informando que a revista não pertencia mais à Unifesp, que havia sido migrada para o 37 

Mackenzie, de acordo com a solicitação feita diretamente pelo Prof. Arthur Weintraub. Aproveitou 38 

para esclarecer que a iniciativa e coordenação dessa revista era do Prof. Arthur, porém ainda estava 39 

pendente de aprovação para ser um periódico cientifico regulamentado e que essa revista não estaria 40 

mais disponível no site da Unifesp. O professor Dan sugeriu ao grupo para pensar e montar uma 41 

nova revista vinculada ao departamento e à EPPEN, acreditando que um trabalho bem legal poderia 42 

ser feito em conjunto. ♦ Ofício MEC para suspensão da contratação de novos professores: O 43 

http://lattes.cnpq.br/6412359719314902
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professor Dan esclareceu que os concursos estariam suspensos e que não seria possível, nesse 44 

período de pandemia, montar as bancas e aplicar as provas. Aproveitou para recordar que os editais 45 

reformulados foram aprovados no final de 2019 e que a Prograd e o RH sugeriram organizar as 46 

bancas e guardar essas informações para o período em que os concursos forem retomados. Com a 47 

palavra, o professor Cordeiro apontou as previsões na LDB a respeito da continuação das aulas na 48 

modalidade de ensino à distância, em situações emergenciais, e o professor Dan esclareceu que as 49 

instâncias máximas da Unifesp entendiam que as Universidade Públicas Federais possuíam 50 

autonomia universitária e que as decisões seriam deliberadas no Consu de acordo com o regimento 51 

da instituição. O professor Cordeiro disse que entendia que a Unifesp não havia se preparado para 52 

uma situação dessa e que os alunos poderiam estar sendo prejudicados. O professor Dan disse que a 53 

estrutura das universidades públicas seria diferente das universidades privadas e que se dependia 54 

das decisões deliberadas pelo Consu. Com a palavra, o professor Luiz Maluf destacou que a 55 

preocupação da Unifesp seria a exclusão, por isso, uma pesquisa foi realizada sobre a acessibilidade 56 

de alunos e professores e entendia que essa questão estaria sendo encaminhada pela instituição para 57 

que as aulas sejam retomadas, em breve. ♦ Editais aprovados (matemática não vida; modelagem 58 

computacional) e Editais de Processo Seletivo aprovados (Direito Previdenciário e Economia 59 
Aplicada): O professor Dan esclareceu que os editais não poderiam, ainda, ser divulgados, mas que, 60 

com a retomada dos concursos, seria necessária sua ampla divulgação. Via chat, o professor Danilo 61 

sugeriu que, diante desse problema na contratação de docentes, o PPC do curso fosse alterado, com 62 

urgência, o professor Dan disse que em reunião da Câmara de Graduação, a Secretaria Acadêmica 63 

informou que o PPC de Atuariais estaria em fase de mudança e de cadastro no sistema para ser 64 

aprovado e solicitou conferir se esse cadastro estaria de acordo com o PPC. O professor Cordeiro 65 

informou que o professor Cazzari estaria tratando desse assunto. Com a palavra, o professor Cazzari 66 

disse que o professor Celso havia solicitado a conferência dos códigos das disciplinas, assim, numa 67 

primeira avaliação, verificou-se alguns problemas pontuais, que foram repassados à secretaria de 68 

graduação para correção. Mas que não havia feito, ainda, uma nova avaliação, após a correção, e 69 

pediu ajuda por ser um trabalho meticuloso. Com a palavra, o professor Celso esclareceu que, no 70 

momento, o que estaria sendo feito seria uma adequação e reajuste para ter uma convergência entre 71 

os planos e o sistema da graduação e reforçou a importância de rever o PPC. Com a palavra, o 72 

professor Dan sugeriu criar uma comissão pequena para conferência desses códigos junto à 73 

secretaria e que uma reunião fosse agendada para tratar da alteração do PPC. Com a palavra, o 74 

professor Cazzari reforçou que precisava de ajuda e que, em outro momento, fosse avaliada a 75 

alteração do PPC. Encerrados os informes, prosseguiu-se com a ORDEM DO DIA ► Perfil de 76 

vaga a definir → Atuária Aplicada: O professor Dan disse que, apesar dos concursos estarem 77 

suspensos, essa vaga ainda estaria em aberto e que seria necessário definir o perfil e os requisitos do 78 

edital. Com a palavra, o professor Ikeda propôs alguns pontos, descritos no chat, que contemplam: 79 

Asset Liability Management (ALM) como estratégia dinâmica de Headge no Seguro Saúde; Modelo 80 

de Bailey-Simon em Seguros de Vida; Solvência em Seguros de Vida com Gerenciamento de 81 

Capital; Otimização de rendas atuariais em fundos de pensão; Amortecedores atuariais de 82 

prociclicalidade em cenários adversos; Riscos marginais de  contratos regulatórios de seguros; 83 

Modelos lineares generalizados na tarifação de grandes seguros; Recálculo de Rendas Atuariais 84 

reinvindicadas sob planos de benefícios; Recálculo de Rendas Atuariais reivindicadas sob planos de 85 

benefícios de saúde em nome de entidades de risco;  Gerenciamento de ativos e passivos não 86 

tradicionais aplicados ao Seguro Saúde; Embeded value como métrica de valoração de uma 87 

seguradora. Com a palavra, o professor Luiz Maluf sugeriu que, na mesma reunião que tratar das 88 

alterações do PPC, definir um perfil que se adeque a essas mudanças, pois acreditava que seria 89 
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preocupante se apressar na publicação de um edital no qual poderia aprovar um professor que não 90 

fosse aderente ao curso ou que iria sobrepor um outro docente. Com a palavra, o professor Raphael 91 

recordou que, na última reunião do departamento, foi discutida a possibilidade da do concurso ser 92 

em contabilidade. Com a palavra, o professor Cazzari esclareceu que não estava responsável pela 93 

definição dos pontos do edital e sim pelos códigos das disciplinas no sistema de graduação. Sugeriu 94 

iniciar as reuniões do NDE para discutir mudanças pontuais, enfatizando a importância da 95 

participação de todos, e definir o tema do concurso com base nas necessidades a serem levantadas 96 

pelo NDE. O professor Dan concordou com as ponderações feitas pelos professores Luiz Maluf e 97 

Cazzari e sugeriu que as alterações no PPC fossem discutidas no NDE e que o perfil da vaga fosse 98 

definido de acordo com a necessidade recomendada. Esse encaminhamento foi aprovado, por 99 

unanimidade. ♦ Solicitação de Redistribuição (Prof. Daiana Oliveira dos Santos): O professor 100 

Dan informou que a professora Daiana havia sido aprovada no concurso público, na área de 101 

matemática, para o campus São José dos Campos da Unifesp e que solicitou sua redistribuição para 102 

o campus Osasco, por essa razão, a direção acadêmica consultou os chefes de departamento a fim 103 

de manifestarem interesse nessa vaga. Recordou que ela havia sido uma das candidatas num dos 104 

últimos concursos de Ciências Atuariais e esclareceu que o departamento foi procurado pela direção 105 

acadêmica devido a área ser de matemática, propondo, assim, uma discussão em conjunto. Com a 106 

palavra, o professor Danilo perguntou sobre a definição da vaga e o professor Dan explicou que 107 

uma vaga do departamento de Ciências Atuariais seria utilizada. O professor Danilo disse que 108 

consultou o currículo dela, considerando-o interessante, acreditando que a troca de vaga seria 109 

positiva. Com a palavra, o professor Luiz Maluf disse que consultou o currículo dela e considerou 110 

que seu perfil seria muito parecido com o do professor Raphael e do Eixo Multidisciplinar, por isso, 111 

era desfavorável a troca da vaga, pois entendia que havia sobreposição com o conteúdo de outros 112 

docentes. Com a palavra, o professor Ikeda concordou com as ponderações do professor Maluf, 113 

preocupando-se com a sobreposição. Recordou que todos os docentes haviam assumido, quando 114 

iniciaram no curso, um compromisso de coadunar os conteúdos com o campo atuarial, sendo esse 115 

um diferencial benéfico para os alunos no campo de trabalho, e acreditava que essa coadunação não 116 

ocorreria com a transferência. Assim, foi desfavorável a troca de vaga. Após outras observações, 117 

diante do exposto, aprovou-se que, no momento, o departamento não aceitaria a troca de vaga. ♦ 118 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas: O professor Dan informou que a Pró-Reitoria de Gestão 119 

com Pessoas encaminhou o texto do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP dos servidores do 120 

quadro permanente da Unifesp para apreciação nos colegiados e que a Congregação do campus 121 

deliberou que os departamentos deveriam discutir e encaminhar dúvidas e/ou sugestões de alteração. 122 

Sugeriu que fosse feita a análise do mérito da minuta e solicitou que as propostas deveriam ser 123 

encaminhadas até o dia 18/05/20 para serem reunidas e encaminhadas à Congregação. Com a 124 

palavra, o professor Maluf relatou algumas discussões nas reuniões na CPPD sobre esse assunto e 125 

fez breves esclarecimentos sobre as regras para afastamentos e capacitação que estavam sendo 126 

tratadas. Os professores levantaram dúvidas pontuais sobre os requisitos de afastamento, pós-doc 127 

como capacitação e o professor Dan solicitou, novamente, que as dúvidas e propostas deveriam ser 128 

encaminhadas ao seu e-mail institucional. Encerrada a pauta, o professor Dan avisou que uma 129 

reunião extraordinária poderia ser convocada no mês de junho para tratar de assuntos mais urgentes. 130 

Sem nada mais a tratar, a reunião encerou-se às dezesseis horas e trinta e dois minutos e eu, Ana 131 

Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada pelos membros do 132 

Departamento de Ciências Atuariais, em reunião posterior.  133 

  


