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4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019 1 

Na data de vinte e cinco de outubro de 2019, às onze horas e trinta minutos, na sala 102 da Escola Paulista 2 

de Política, Economia e Negócios, ocorreu a 5º Reunião do Departamento de Ciências Atuariais de 2019. 3 

Estiveram presentes o Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Chefe do Departamento, o Prof. Dr. Raphael Oliveira 4 

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

Yokomiso, Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Luiz Jurandir 6 

Simões, e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari. Os professores Edimilson Costa Lucas, Luiz Augusto 7 

Finger Maluf e Márcio Ferro Catapani justificaram ausência. Os professores, Joelson Oliveira Sampaio e 8 

Ricardo Hirata Ikeda não justificaram ausência. O secretário executivo Aníbal Mari secretariou a reunião. 9 

A sessão iniciou-se com a inclusão de dois pontos nos informes. INFORMES: O professor Dan informou 10 

sobre as palestras, rodas de conversas e seminários, com a colaboração da Profa. Dra. Clare Melhuish da 11 

University College of London, que fazem parte da iniciativa de implementação da política de Observatórios 12 

da instituição, formulada pelas Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (Proec) e de Planejamento (ProPlan) da 13 

Universidade. Explicou, brevemente, os projetos de Observatório e o professor Celso sugeriu que o curso 14 

de Ciências Atuariais poderia implementar um Observatório temático e listou alguns credenciados no 15 

campus Osasco. O link com as informações sobre isso seria encaminhado a todos. Prosseguindo-se para o 16 

próximo assunto, o professor Dan informou que a transferência do Prof. Renato para o Curso de Ciências 17 

Atuariais seria tratada futuramente devido a diversos fatores, esclareceu os motivos de sua remoção à 18 

Unifesp e da criação da vaga para esse professor, esta que estaria vinculada à direção acadêmica do 19 

campus. Acrescentou que o professor Renato estaria ajudando na grade horária de atuariais, responsável 20 

pelas disciplinas de direito previdenciário e trabalhista para as turmas do integral e noturno, que havia 21 

conversado com ele, solicitando um documento expondo suas motivações para ingressar no departamento e 22 

a sua expertise e que a direção acadêmica iria definir os critérios de destinação da vaga, estes que seriam 23 

definidos em 2020. O professor Dan solicitou que refletissem sobre os impactos positivos e negativos da 24 

entrada desse professor no departamento, se ele coaduna com a política do curso e com o grupo de 25 

docentes, pontuou que haveria docentes que ministram as mesmas disciplinas que ele e disse que a decisão 26 

seria tomada pelo colegiado. Com a palavra, o professor Danilo sugeriu ouvir os professores Catapani e do 27 

curso de Direito. Prosseguindo-se para o próximo assunto, o professor Danilo, que havia solicitada inclusão 28 

de pauta, informou, primeiramente, que estaria coordenando, na Pró Reitoria de Planejamento, a 29 

Coordenadoria de Indicadores Institucionais e Tratamento de dados e que estaria compondo uma comissão 30 

que trabalharia com dados dos estudantes e docentes. O segundo informe seria a atuação da coordenação do 31 

curso na elaboração da grade horária, que seria pertinente estreitar sua participação, já que realizaria esse 32 

trabalho sozinho, destacou que apenas tomava decisões técnicas e sugeriu que uma metodologia para 33 

criação da grade fosse pensada. Com a palavra, o professor Cordeiro concordou com o professor Danilo, 34 

destacou que esse assunto seria pertinente para a comissão de curso discutir e se colocou à disposição. Com 35 
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a palavra, o professor Celso disse que uma estratégia diferente poderia ser desenhada a fim de minimizar os 36 

problemas posteriores relacionados à grade horária, contando com maior participação dos alunos nesse 37 

processo, tornando o processo mais democrático. E o último informe seria que havia um problema maior 38 

com a confecção do horário devido ao afastamento de alguns professores e à mudança do PPC do curso de 39 

ciências contábeis, pois não haveria oferta de disciplinas para atuariais. Enfatizou que já sinalizava, há 40 

algum tempo, a dependência do PPC de Atuariais com o departamento de Contabilidade e ressaltou que 41 

esforços deveriam ser feitos para a alteração do projeto pedagógico do curso, atentando-se aos prazos para 42 

isso. Com a palavra, o professor Cazzari informou que na última reunião do NDE, algumas mudanças 43 

estariam sendo implementas, dentre elas a exclusão de disciplinas obrigatórias de ciências contábeis. O 44 

professor Danilo destacou a importância de se criar uma minuta com as alterações do PPC a fim de cumprir 45 

os prazos para essa formalização. Sem mais informes, o professor Dan prosseguiu com a ORDEM DO 46 

DIA: Edital Concurso para vaga da Prof. Daniela Weintraub (Economia Aplicada): O professor 47 

Cazzari apresentou as alterações realizadas no espelho do último edital publicado, conforme segue: 48 

requisitos da graduação na área de Economia, título de Doutor na área de Ciências Sociais Aplicadas ou 49 

Ciências Exatas, regime de trabalho de 40 horas, relação dos dez pontos que seriam Informação 50 

Assimétrica, Externalidades e seus Impactos, Preferências e sua Relação com a Teoria da Utilidade: a 51 

Desigualdade de Jensen, O Processo de Escolha de Uma Cesta sob Restrição Orçamentária, Estruturas de 52 

Mercado, A Taxa de Juros e seus Impactos em Produtos de Longo Prazo, A Inflação e seus Impactos em 53 

Produtos de Longo Prazo, Teoria e Política Monetária, Modelos de Economia Fechada e Previdência Social 54 

no Brasil: um Catalisador de Desigualdades? O espelho do edital apresentado foi aprovado, por 55 

unanimidade.  Estágio Probatório Prof. Jurandir: O professor Dan informou que a CAEP solicitou ao 56 

departamento um parecer sobre a avaliação discente e que havia solicitado ao professor Jurandir relatar os 57 

problemas enfrentados nas disciplinas ministradas por ele de computação e programação. Aproveitou para 58 

alertar aos professores que estariam em estágio probatório se atentarem à implementação do novo modelo 59 

de avaliação. Após discussões, foi aprovado, por unanimidade, o encaminhamento do departamento de 60 

atuariais aprovar o estágio do professor Luiz Jurandir Simões de Araújo. Nada a mais havendo tratar, o 61 

professor Dan encerrou a reunião e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata a ser aprovada em 62 

reunião posterior. 63 

 64 

 65 

_______________________________________  _______________________________________ 66 

       Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 67 

        Chefe do Departamento       Vice Chefia do Departamento 68 

 69 

_______________________________________  _______________________________________ 70 

       Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  71 
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         72 

_______________________________________  _______________________________________ 73 

      Prof. Dr. Danilo Braun Santos             Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto  74 

 75 

           76 

______________________________________  ______________________________________ 77 

       Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões          Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari           78 

                  79 

______________________________________   80 

   Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira           81 

       (Assistente em Administração)       82 

   83 


