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1

2º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019

2

Na data de doze de junho de 2019, às dez horas e trinta e oito minutos, na sala 103 da Escola Paulista de

3

Política, Economia e Negócios, ocorreu a 2º Reunião do Departamento de Ciências Atuariais de 2019.

4

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

5

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

6

Prof. Dr. Danilo Braun Santos, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof.

7

Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões, Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia e Prof. Dr.

8

Roberto Bomgiovani Cazzari. Os professores Luiz Augusto Finger Maluf e Márcio Ferro Catapani

9

justificaram ausência. A professora Daniela Baumohl Weintraub não justificou ausência. A assistente em

10

administração, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. INFORMES: O professor Dan

11

iniciou a reunião informando que os itens b. e c. da Ordem do dia seriam informes. b.) Concurso

12

Professor Titular: O professor Dan informou que, na última reunião da Congregação, foi solicitada a

13

indicação de dois membros por departamento para composição da banca do concurso de professor titular e

14

pediu que as indicações fossem encaminhadas por e-mail para ele. c.) Resolução nº 60 (concessão de

15

bolsas): O professor Dan informou que uma comissão de professores foi montada a fim de alterar essa

16

resolução, que trata sobre concessão de bolsas, pediu que todos lessem e que as sugestões deveriam ser

17

encaminhadas, por e-mail, para essa comissão. EXPEDIENTE: a-) Aprovação da minuta da ata da

18

reunião realizada em 13/03/2019: Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA:

19

Houve inversão de pauta. d.) Alteração do PPC: O professor Dan enfatizou a importância de discutir o

20

PPC do curso de Atuariais, sugeriu que uma equipe fosse criada, a qual apresentaria sugestões em próxima

21

reunião. O professor Cordeiro disse que verificaria isso e sugeriu que o assunto pudesse ser pautado em

22

próxima reunião a fim de que as alterações já discutidas em reuniões anteriores fossem apresentadas. h.)

23

Pendência da Profa. Daniela Weintraub: O professor Dan relatou que, até o momento da presente

24

reunião, a professora Daniela não havia apresentado seu pedido de afastamento no departamento de

25

Recursos Humanos. Disse que ela tinha sido comunicada por e-mail, através de mensagens pelo WhatsApp

26

e pessoalmente pela secretaria do curso, mas, mesmo assim, o pedido não havia sido formalizado. Por esse

27

motivo, o departamento estaria obrigado a acrescentá-la na grade horária do segundo semestre de 2019.

28

Informou que o professor Sidival, do Departamento de Economia, se prontificou a ministrar a disciplina

29

dessa professora e, assim, um rearranjo seria feito. O professor Dan pediu sugestões para se chegar a uma

30

solução harmoniosa. Os professores fizeram sugestões para que ela pudesse lecionar disciplina eletiva ou

31

optativa, ou mesmo, dividir a UC com o professor Sidival. O professor Celso apontou que o professor

32

Sidival ofertaria somente 15 vagas para alunos de Atuariais. O professor Ricardo Ikeda sugeriu que os

33

professores do departamento se dividissem para lecionar a disciplina, em caso da ausência dela. Após

34

outras discussões, foi verificado, através do site do campus Osasco, que sua disciplina não estava

35

disponível na grade horária do segundo semestre de 2019, conforme divulgado pela secretaria acadêmica.
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36

Dessa maneira, foi sugerido que a professora Daniela pudesse ofertar uma disciplina eletiva, caso não se

37

afaste das atividades. a.) Banca de Concurso: O professor Ricardo Ikeda informou que havia pendências

38

na composição da banca e na definição das datas. e.) Discussão sobre UC’s do Eixo Comum / Discussão

39

dos horários / termos das disciplinas de Estatística e Matemática: O professor Celso fez

40

esclarecimentos sobre as mudanças na oferta das disciplinas pelo Multidisciplinar, essas que foram

41

discutidas e trabalhadas ao longo das reuniões da Câmara de Graduação. Informou que uma das propostas

42

seria que as disciplinas de Matemática e Estatística seriam ofertadas no primeiro semestre e no segundo

43

semestre, respectivamente, para os períodos integral e noturno e apontou que isso seria, apenas, pequenos

44

ajustes e não seria uma transformação do PPC do curso de Atuariais. Após discussões, todos aprovaram na

45

abstenção da decisão, por falta de competência do departamento de Atuariais, e no encaminhamento do

46

assunto para ser discutido e deliberado em reuniões de comissão de curso e de NDE para que seja feito um

47

parecer. Ademais, o colegiado estaria de acordo com a disponibilidade proposta e que, na próxima reunião

48

do NDE e da Comissão de Curso, seria definida a possibilidade de alteração do PPC e seria feita análises

49

adicionais. O professor Celso perguntou se a UC Solução de Conflitos poderia ser ofertada no primeiro ou

50

no quinto semestre e, após discussões e esclarecimentos sobre o conteúdo da disciplina, todos concordaram

51

que essa UC poderia ser ofertada em todo semestre ímpar, mas que o departamento não tinha competência

52

para deliberar sobre isso. A decisão sobre a oferta das UCs Sustentabilidade e Metodologia, também, seria

53

encaminhada para discussão em reunião do NDE. O professor Danilo chegou ao momento dessa discussão

54

e aproveitou para fazer esclarecimentos sobre as propostas e os acordos feitos com os outros cursos nas

55

reuniões da Comissão de Horários. O professor Ricardo Ikeda ponderou sobre os impactos que essa

56

mudança poderia gerar. O professor Cordeiro disse que a proposta seria para nivelar e atender todos os

57

cursos nos primeiros termos, afetando as grades e fez ponderações sobre o papel do Eixo Multidisciplinar

58

no campus. Após outras discussões, o professor Ricardo Ikeda propôs o encaminhamento à Câmara de

59

Graduação informando que o departamento havia concordado com a disponibilidade que foi proposta pelo

60

Multidisciplinar, mas que não houve definição do período/termo, pois não seria de competência do

61

departamento de Ciências Atuariais para deliberar sobre isso. Desta maneira, essa definição foi

62

encaminhada para discussão e deliberação no NDE e na Comissão de Curso. f. Pendências na Grade

63

Horária (situação atual e possíveis soluções) / g. O compartilhamento de UCs entre os cursos de

64

Contábeis e Atuariais: Os dois pontos foram discutidos conjuntamente. O professor Danilo relatou quais

65

seriam as pendências da grade horária do segundo semestre, enfatizando que a ausência dos professores

66

afastados gerou um passivo. Disse que com a contratação de professores visitantes e novos concursados

67

poderiam ajudar e que a reforma do PPC seria necessária para evitar esse tipo de problema, futuramente. O

68

professor Ricardo Ikeda disse que uma solução havia sido encaminhada para a contratação de novos

69

docentes, mas que esse processo seria demorado. O professor Danilo perguntou qual seria a previsão da

70

retomada das reuniões do NDE, propondo que poderia ser feita no mês de agosto. Houve esclarecimentos
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71

sobre as mudanças na oferta das disciplinas pelo departamento de Ciências Contábeis. O professor Luiz

72

Jurandir sugeriu informar, por e-mail, essa retomada das reuniões, solicitando aos professores para que

73

tragam suas propostas escritas a fim de adiantar a discussão e deliberação dos assuntos. Os professores

74

retomaram a discussão do item h. e aprovaram que o encaminhamento seria o compartilhamento da

75

disciplina entre a professora Daniela e o professor Sidival. i. Atividades esporádicas para aprovação do

76

Prof. Danilo Braun: O professor Dan informou que houve aprovação ad referendum, por causa do limite

77

do prazo para entrega do documento no RH. O professor Ricardo Ikeda sugeriu que aprovações ad

78

referendum poderiam ser feitas para esses casos. j. Eleição para Chefe e Vice Chefe de Departamento: O

79

professor Dan informou que o mandato da atual chefia terminaria em agosto de 2019. A chapa composta

80

pelos professores Dan Rodrigues Levy, como chefia e o professor Raphael Garcia, como vice chefia, foi

81

apresentada e aprovada. As eleições ocorreriam na próxima reunião de departamento. k. Alteração do

82

Manual do Projeto de TCC e do Regulamento de TCC: O professor Dan informou quais seriam os

83

passivos, que havia formulado alguns documentos para melhor controle dos alunos matriculados na

84

disciplina de Projetos em Atuária e que havia conversado com os professores Roberto Cazzari e Raphael

85

para discutir algumas modificações no texto do regulamento, não alterando a sua base, com objetivo de

86

tornar as regras mais claras para os alunos. O professor Dan enfatizou a importância de se estipular as

87

regras, os prazos e procedimentos. O professor Roberto Cazzari sugeriu limitar certo número de

88

orientandos por professor e publicar no site quais seriam as áreas de interesse de cada professor. O

89

professor Danilo sugeriu criar um Moodle para o professor que ficaria responsável pela disciplina de TCC.

90

Outras sugestões foram feitas e foi aprovado que esse assunto seria discutido em reunião de Comissão de

91

Curso. l. Andamento da Revista Brasileira de Previdência Eppen/Unifesp: O professor Dan relatou que

92

havia conversado com o professor Ricardo Ikeda sobre a possibilidade de publicar artigo feito em conjunto

93

com um aluno e, ao acessar a página da revista, notou que as últimas publicações tinham sido feitas em

94

2017. Disse que chegou a perguntar ao professor Cordeiro se as publicações da revista estariam “paradas”

95

devido ao afastamento do professor Arthur, que seria o responsável pela organização da revista. Entretanto,

96

ao realizar uma pesquisa, na semana passada, o professor Dan verificou que o professor Giuseppe

97

Ludovico, da Universidade de Milão, havia publicado uma edição em 2019. Assim, perguntou sobre o

98

andamento da revista, se continuaria com o professor Giuseppe, que faz parte do corpo editorial da revista,

99

mesmo não sendo docente da Eppen, e se os artigos seriam submetidos a ele. O professor Ricardo Ikeda

100

respondeu que havia feito essa pergunta ao professor Arthur, mas que não tinha tido, ainda, resposta. Os

101

professores Dan e Ricardo Ikeda afirmaram que a revista seria da Eppen e o professor Dan esclareceu que

102

seria da responsabilidade dos professores, da Eppen, do departamento de Atuariais, de organizar a revista.

103

O professor Danilo sugeriu levar à discussão esse assunto para uma pauta maior porque a responsabilidade

104

da revista seria do departamento de Atuariais, que poderia ficar exposta na mídia com questões de plágio e

105

outras. O professor Dan disse que verificou, nessa última edição de 2019, que não havia nenhum artigo
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106

publicado de professores ou estudantes da Eppen, que as publicações feitas seriam de outros professores e

107

estudantes que não estariam ligados à Escola, e que foram feitas sem comunicação ao departamento de

108

Atuariais. O professor Ricardo Ikeda esclareceu que, como Editor Científico, externo, o professor Ludovico

109

poderia influir nessas avaliações e que a “cabeça” continuaria com o professor Arthur, que ao se afastar,

110

esqueceu-se de deixar o acesso para o departamento recompor isso. Acrescentou que não sabia se o Arthur,

111

mesmo afastado das atividades da Universidade, desejaria continuar com essa atribuição, disse que havia

112

perguntado isso para ele, via WhatsApp, nesses últimos meses, mas que não conseguiu retorno até a

113

presente data. Por isso, pretendia realizar uma comunicação oficial. O professor Dan disse que pautou esse

114

assunto na presente reunião com o objetivo de se chegar a um encaminhamento para isso. Acrescentou que

115

ele foi “retirado” do corpo editorial, sem ser avisado, e acreditava que aqueles que fazem parte do corpo

116

editorial podem ser responsabilizados pelos artigos que estariam sendo publicados. O professor Cordeiro

117

mostrou-se preocupado se alunos e professores de outros departamentos, que não conseguissem fazer

118

publicação na referida revista, verificassem que os artigos submetidos seriam de autores estrangeiros, se

119

tornando uma revista de editor único. Por isso, todos comentaram que isso poderia comprometer o nome da

120

Unifesp e do departamento, podendo gerar uma sanção editorial por causa de plágio. O professor Cordeiro

121

perguntou quem representaria a revista e o professor Ricardo Ikeda respondeu que o coordenador editorial

122

seria o professor Arthur e que estaria tentando conversar com ele para verificar se continuaria nessa função

123

ou não. O professor Cordeiro perguntou se tinha algum documento e o professor Ikeda respondeu que não e

124

disse que o site da revista foi criado pela Unifesp, hospedado no servidor da própria Universidade. O

125

professor Danilo mencionou que poderia haver algum tipo de regulamentação para essas revistas, para

126

definição de corpo editorial. O professor Ricardo Ikeda disse que na Unifesp seria “solto”. O professor

127

Cordeiro disse que se havia publicação na revista, seria porque os editores concordaram com isso. O

128

professor Ricardo Ikeda disse que a revista teria o critério Qualis, por isso, a aprovação de publicação seria

129

pelo corpo editorial. O professor Dan informou que o professor Arthur seria o único da Eppen no corpo

130

editorial, e que os demais seriam externos. O Editor Científico seria o professor Giuseppe, e o conselho

131

editorial seria o Arthur, conforme publicado no site da revista. Os professores notaram que os professores

132

da Eppen que faziam parte, não estavam mais no corpo editorial. O professor Ricardo disse que cabia

133

encaminhar um processo de apropriação indébita. Todos comentaram que essa situação seria chata e

134

indelicada e o professor Ricardo Ikeda disse que configurava má-fé. Foi sugerido desvincular a revista da

135

Unifesp para que o departamento não seja responsabilizado por publicações que não tem ciência. O

136

professor Danilo relatou uma situação que a revista foi acusada de plágio e que, por isso, os links da revista

137

foram retirados. O professor Dan verificou, no momento, que os professores Heloísa, Nena e Ricardo Ikeda

138

ainda continuavam no corpo editorial. Com isso, o professor Ikeda disse que continuaria departamental e

139

iria verificar essas questões com o professor Arthur e, depois, daria um feedback ao departamento. m.

140

Avaliação do estágio probatório (24 meses) – Prof. Edimilson: Foi assinada na reunião pela chefia de
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141

departamento. n. Avaliação do estágio probatório (24 meses) – Prof. Humberto: Foi assinada na reunião

142

pela chefia de departamento. o. Avaliação do estágio probatório (36 meses) – Prof. Joelson: Foi assinada

143

na reunião pela chefia de departamento. p. Processo SEI_23089_107079_2019_90 – Recomendações aos

144

departamento acadêmicos: O professor Dan informou que a Reitoria encaminhou um ofício, enviado pelo

145

MEC, decorrente de uma ação do Ministério Público Federal para começar a contabilizar o controle de

146

horas dos docentes. Leu o item 3 desse ofício e disse que a direção acadêmica solicitou que cada

147

departamento fizesse sugestões desse plano individual de trabalho. Acrescentou que essas sugestões seriam

148

levadas na próxima reunião da Congregação. Os professores discutiram algumas sugestões de plano de

149

trabalho. Nada a mais havendo tratar, o professor Ricardo Ikeda encerrou a reunião às treze horas e trinta e

150

três minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata.
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Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy

156

Chefe do Departamento
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