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3ª Reunião Extraordinária do Departamento de Ciências Atuariais 

27 de novembro de 2020 – Horário: 10h - Ambiente Virtual – Campus Osasco 

Na data de vinte e sete de novembro de 2020, às dez horas, em ambiente virtual, via ferramenta 1 

Google Meet, ocorreu a terceira reunião extraordinária do Departamento de Ciências Atuariais de 2 

2020. Estiveram presentes o Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Chefe do Departamento, o Prof. Dr. 3 

Raphael Oliveira Garcia, Vice Chefe do Departamento, Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, Prof. 4 

Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci 5 

Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Luiz 6 

Jurandir Simões de Araújo e Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani 7 

Cazzari, a representante discente Nicole Correia Duarte e a representante TAE Ana Paula Rocha 8 

Garcia de Oliveira. O Prof. Dr. Danilo Braun e o Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata não justificaram 9 

ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a 10 

reunião. O professor Dan iniciou a reunião prosseguindo com os INFORMES ► O professor 11 

Celso informou que participou de uma reunião entre a CPAP, a direção acadêmica e a secretaria 12 

do campus, que discutiu a viabilidade da implementação do PPC em 2021, que os 13 

encaminhamentos necessários tinham sido feitos e que, na próxima reunião do Conselho de 14 

Graduação, todo o processo seria aprovado. Sem informes da representação discente. Sem 15 

informes da representação TAE. Esgotados os informes, o professor Dan explicou que chamou 16 

uma reunião extraordinária para deliberar os pontos da ordem do dia e encaminhar as decisões, 17 

que seriam mais urgentes, para a reunião da Congregação ordinária de dezembro de 2020. 18 

Prosseguiu-se, assim, para a ORDEM DO DIA ► 1. Nomeação da candidata Jeíce 19 

Catrine para a vaga vacante: O professor Dan esclareceu que a candidata não poderia ser 20 

nomeada numa vaga livre de acordo com a LC 173/20, conforme informado pela CGVC, 21 

relembrou quais seriam as vagas disponíveis no departamento e perguntou se poderia aproveitar a 22 

vaga vacante do Prof. Moises para nomeação dessa candidata. Disse que o professor Raphael e ele 23 

apresentariam algumas soluções a fim de superar as dificuldades na contratação de docentes e para 24 

que o departamento não ficasse descoberto até 31/12/21. Antes de prosseguir para deliberação 25 

desse ponto, seguiu-se para apresentação do assunto seguinte. 2. Análise do pedido de Remoção 26 

da Prof. Daiana Oliveira dos Santos (troca de vagas com SJC): O professor Dan informou que 27 

havia recebido o pedido de remoção da professora Daiana para o departamento de atuariais, 28 

esclareceu que ocorreria uma troca de vagas entre os departamentos, no caso de atuariais, seria 29 

concedida uma vaga livre para o departamento em que ela estaria lotada atualmente. Com a 30 

palavra, o professor Maluf respondeu, de forma positiva, para a proposta de aproveitamento da 31 

vaga vacante do prof. Moises, disse que não concordava com a troca das vagas com SJC e 32 

justificou suas respostas. Os professores Cazzari e Raphael relembraram o desempenho da profa. 33 

Daiana em um concurso de atuariais, no qual ela participou como candidata. Os professores 34 

debateram sobre quais disciplinas a profa. Daiana poderia ministrar e quais seriam as necessidades 35 

do curso, pois, com a vacância do prof. Cordeiro, o professor Cazzari seria o único atuário do 36 

departamento. A justificativa do pedido da remoção da professora Daiana foi apreciada e o 37 

professor Dan esclareceu que o departamento de atuariais não estaria a beneficiando por motivos 38 

familiares, em nenhum momento. Após discussões, foi aprovado, por unanimidade, o 39 

aproveitamento da candidata Jeice na vaga vacante e o pedido de remoção da profa Daiana não foi 40 

aprovado, por maioria de votos, com duas abstenções. 3. Construção do Perfil para Vaga do 41 

Prof. Cordeiro: O professor Dan informou sobre a aposentadoria compulsória do professor 42 

Cordeiro a partir de dezembro de 2020, relembrou quando o conheceu, fez elogios a sua excelente 43 

jornada como coordenador do curso e agradeceu por todo empenho e dedicação, que foram 44 

fundamentais para a solidificação do curso. Informou que o professor Cordeiro estaria acertando a 45 
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sua permanência na Unifesp, como professor filiado, com a divisão de recursos humanos e 46 

esclareceu detalhes sobre sua vaga vacante, solicitando, assim, ajuda para definir e deliberar o 47 

perfil da vaga, se fosse possível, na presente reunião. Com a palavra, o professor Maluf fez a 48 

proposta do professor Cordeiro permanecer no departamento como professor voluntário ou filiado, 49 

com direito a voz e voto e sugeriu que o perfil fosse de Matemática Atuarial Vida. Com a palavra, 50 

o professor Cazzari demonstrou-se triste com a saída do professor Cordeiro e agradeceu pela sua 51 

amizade e pelo acolhimento recebido em sua chegada na Unifesp. Sugeriu que poderia ajudar a 52 

cobrir as disciplinas do professor Cordeiro mediante a qualquer docente cobrir uma de suas 53 

disciplinas ou que o professor Cordeiro poderia deixar aulas gravadas e ajudaria, somente, com a 54 

avaliação dos alunos, enfatizando que não poderia ficar com 24 créditos, pois considerava isso um 55 

exagero. O professor Dan aproveitou para esclarecer que o professor Cordeiro não teria mais 56 

vínculo efetivo com a Universidade e quais seriam os trâmites até sua aprovação como professor 57 

filiado. Com a palavra, o professor Catapani agradeceu toda a dedicação do professor Cordeiro, 58 

que sempre pensou no curso, destacou sua competência e delicadeza pessoal, disse que todos 59 

reconheciam sua capacidade profissional e técnica e ensejou que continue lecionando na Unifesp. 60 

Aproveitou para perguntar sobre o processo de contratação da vaga vacante e o professor Dan fez 61 

esclarecimentos sobre isso. Com a palavra, o professor Maluf sugeriu que o departamento de 62 

Ciências Atuariais convidasse o professor Cordeiro para continuar suas atividades como professor 63 

voluntário, filiado ou conforme a terminologia mais adequada. A sugestão de encaminhamento foi 64 

aprovada, por unanimidade e o professor Cordeiro aceitou o convite. Após isso, o colegiado 65 

apreciou e aprovou, por unanimidade, que a vaga de Matemática Atuarial Vida teria regime de 66 

trabalho de 40 horas semanais, que a titulação seria graduação em Ciências Atuariais e Mestrado 67 

em Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Exatas e da Terra e Engenharias e que os pontos seriam 68 

encaminhados pelos professores Maluf, Cazzari e Cordeiro até o dia 30/11, já aprovados ad 69 

referendum, a fim de encaminhar a solicitação de abertura do concurso em tempo de ser pautada 70 

na próxima reunião ordinária da Congregação, a ser realizada em dezembro de 2020. O professor 71 

Dan solicitou ao professor Cazzari que ajudasse o professor Cordeiro nesse período de transição a 72 

fim de os alunos não ficarem descobertos e disse que o perfil da vaga livre seria redefinido em 73 

fevereiro de 2021. O professor Cazzari respondeu que poderia, apenas, ajudar na transição, mas 74 

não poderia se responsabilizar pelas UCs, perguntou quais seriam as alternativas para resolver isso 75 

e opinou que a melhor alternativa seria o professor Cordeiro deixar as aulas gravadas e que o 76 

professor Jurandir e ele poderiam conduzir a avaliação dos alunos. Com a palavra, o professor 77 

Celso disse que entraria em contato com a Prograd para consultar o que seria viável para 78 

solucionar isso. 4. Exposição de Motivos do Prof. Renato de Almeida Oliveira 79 

Mucoucah (para possível ingresso no departamento de atuariais): O professor Dan informou 80 

que o professor Renato havia comunicado que estaria com problemas de conexão à internet. 81 

Assim, o item foi prejudicado pois o professor não compareceu à reunião e o professor Dan disse 82 

que esse ponto só seria pautado novamente se o professor Renato manifestasse compromisso e 83 

interesse para ingressar no departamento. A sra. Ana Oliveira sugeriu que esse ocorrido fosse 84 

comunicado à direção acadêmica, relatando que o departamento havia realizado todos os esforços 85 

para conversar com o professor Renato e caso ele demonstre interesse, que seja informado através 86 

da direção acadêmica. Ao encerrar a reunião, o professor Dan disse que faria todos os esforços 87 

para que a contratação da professora Jeice ocorresse de forma mais breve e eu, Ana Paula Rocha 88 

Garcia de Oliveira, redigi a ata que será aprovada e assinada em reunião posterior.  89 

 90 

 91 

 92 
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_______________________________________  _______________________________________ 93 

       Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 94 

        Chefe do Departamento       Vice Chefia do Departamento 95 

 96 

_______________________________________  _______________________________________ 97 

       Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 98 

         99 

 100 

_______________________________________  _______________________________________ 101 

      Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas    Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto  102 

 103 
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______________________________________  ______________________________________ 105 

      Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio           Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf 106 

 107 

 108 

______________________________________  ______________________________________ 109 

      Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo   Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani 110 

             111 

 112 

______________________________________  ______________________________________ 113 

    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari   Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira           114 

                   (Representante TAE)       115 

 116 

 117 

______________________________________   118 

Nicole Correia Duarte           119 

         (Representante Discente)          120 


