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3ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciências Atuariais 

20 de novembro de 2020 – Horário: 14h10min - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

 

Ao vigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se em ambiente virtual, via 1 

Google Meet, a Terceira Reunião Ordinária do ano de 2020 do Conselho Departamental de Ciências 2 

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

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

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

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. 6 

Ms. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger 7 

Maluf, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo, Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata e Prof. Dr. Roberto 8 

Bomgiovani Cazzari, a representante TAE Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira e a representante 9 

discente Nicole Correia Duarte. O professor Márcio Ferro Catapani justificou ausência. A assistente 10 

em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira secretariou a reunião. O professor Dan iniciou 11 

a sessão solicitando inserção de ponto de pauta referente à aprovação do novo texto do PPC e todos 12 

aprovaram diante do caráter emergencial. INFORMES ► Sem informes. Prosseguiu-se, assim, com 13 

a discussão do ponto inserido. Com a palavra, o professor Celso informou que a CPAP estaria 14 

realizando diversas considerações no texto atualizado do PPC de Atuariais, esclareceu quais seriam 15 

as divergências apontadas, por essa comissão, na proposta de equivalência da integralização do tempo 16 

de conclusão do curso do período noturno e integral e sugeriu a manutenção de 10 semestres para o 17 

período noturno e 8 semestres para o período integral. Foi aprovada, por unanimidade, essa sugestão. 18 

O professor Celso informou que a Câmara de Graduação havia aprovado, previamente, essa decisão, 19 

caso ocorresse. Aprovou-se, também, que essa decisão seria referendada em próxima reunião de 20 

comissão de curso. Esgotado o ponto, prosseguiu-se para o EXPEDIENTE ► Aprovação da Minuta 21 

da Ata da 1° Reunião Ordinária de 15-05-20: Após apreciação, foi aprovada, por unanimidade. ♦ 22 

Sugestão de novo procedimento de assinatura das atas eletronicamente: A secretária Ana Paula 23 

Oliveira propôs que as atas fossem assinadas via SEI e todos aprovaram esse encaminhamento, por 24 

unanimidade. O professor Luiz Maluf aproveitou para sugerir que, mesmo no retorno das atividades 25 

presenciais, as reuniões continuem sendo realizadas online. Prosseguiu-se, assim, com a ORDEM 26 

DO DIA ►Exposição de motivos do professor Renato de Almeida Oliveira Muçouçah: Item 27 

prejudicado, pois o professor Renato não compareceu à reunião e o professor Dan informou que uma 28 

reunião posterior poderia ser agendada para apreciação desse ponto. Antes de prosseguir para o 29 

próximo ponto, o professor Dan recordou todo o histórico acerca das vagas vacantes e livre do 30 

departamento, fez esclarecimentos sobre o processo vigente de afastamento dos professores Arthur e 31 

Daniela Weintraub e informou que, somente, o concurso de Modelagem Computacional poderia ser 32 

realizado, no formato híbrido. O professor Luiz Maluf mostrou-se preocupado com a demora na 33 

contratação dos professores substitutos e o professor Dan registrou que, de forma insistente, estaria 34 

cobrando todas as instâncias para que os concursos possam ser realizados o mais rápido possível. ♦ 35 

Solicitação de redistribuição de concurso da candidata Jeice Catrine: O professor Dan informou 36 

que a professora Jeice provocou o departamento perguntando se haveria a possibilidade de aproveitá-37 

la para a vaga do concurso de Contabilidade Financeira do departamento de Atuariais, já que havia 38 

sido aprovada em segundo lugar em dois concursos realizados pelo departamento de Contabilidade, 39 

que a CGVC confirmou essa possibilidade e consultou o colegiado a fim de se verificar a aderência 40 

da candidata ao perfil da vaga. Após apreciação do currículo lattes e de documentos dos concursos 41 

no qual participou, além de se discutir as disciplinas que poderia ministrar, o professor Dan propôs 42 

três encaminhamentos: 1º - de aprovação da candidata na atual sessão, 2° – de agendar uma reunião 43 
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extraordinária para ouvi-la e 3º – não aprovação da candidata e a maioria aprovou o primeiro 44 

encaminhamento, contando-se oito votos. Contou-se cinco votos para o segundo encaminhamento, o 45 

terceiro encaminhamento não contabilizou votos e uma abstenção foi registrada. Com a palavra, o 46 

professor Luiz Maluf manifestou-se incomodado com a realização de reuniões nas sextas à tarde e o 47 

professor Dan registrou que o departamento não estaria cerceando o direito de nenhum docente 48 

quanto à participação nas reuniões e se, eventualmente, estariam sendo agendadas à tarde, seria por 49 

coincidir com outras reuniões de colegiados da EPPEN e não via problemas em agendar, diante desta 50 

circunstância, em outro dia. Sem nada mais a tratar, a reunião encerou-se às dezesseis horas e doze 51 

minutos e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, lavrei a esta ata, que deverá ser aprovada pelos 52 

membros do Conselho, em reunião posterior.  53 

 54 
  

_______________________________________  _______________________________________ 55 

Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 56 

Chefe do Departamento       Vice Chefia do Departamento 57 

 58 

_______________________________________  _______________________________________ 59 

         Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho     Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  60 
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_______________________________________  _______________________________________ 62 

Prof. Dr. Danilo Braun Santos    Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas 63 

 64 

______________________________________  _______________________________________ 65 

Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto    Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio 66 
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______________________________________  ______________________________________ 68 

Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf   Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo 69 

 70 
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______________________________________  ______________________________________ 72 

Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda         Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari 73 

 74 

______________________________________  ______________________________________ 75 

Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira          Nicole Correia Duarte 76 

     (Representante TAE)        (Representante Discente) 77 
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