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1

1º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2020

2

Na data de dezenove de agosto de 2020, às onze horas e seis minutos, em ambiente virtual, via ferramenta

3

Google Meet, ocorreu a primeira reunião extraordinária do Departamento de Ciências Atuariais de 2020.

4

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

5

Garcia, Vice Chefe do Departamento, Prof. Dr. Danilo Braun, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr.

6

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

7

Luiz Augusto Finger Maluf, Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani, Prof. Dr. Ricardo Ikeda Hirata e Prof. Dr.

8

Roberto Bomgiovani Cazzari. O Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho justificou ausência. O Prof. Dr. Luiz

9

Jurandir Simões de Araújo não justificou ausência. A assistente em administração, Ana Paula Rocha Garcia

10

de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Dan iniciou a reunião parabenizando os professores Celso e

11

Cazzari por assumirem a coordenação do curso de Ciências Atuariais e disse que poderiam contar com

12

ajuda do departamento. Pediu inserção de pauta referente aprovação da atividade remunerada do professor

13

Danilo Braun. Todos concordaram com a inserção. INFORMES ► Retorno das Atividades Presenciais:

14

O professor Dan informou que não havia um posicionamento determinado pela Unifesp sobre o retorno das

15

atividades presenciais, não possuindo, ainda, consenso nos Órgãos colegiados da Universidade sobre isso,

16

acreditando que o retorno seria de forma progressiva. Acrescentou que os docentes deveriam trabalhar com

17

o calendário das ADEs até vir uma decisão oficial. SEI: O professor Dan informou que, devido à

18

pandemia, todos os processos da instituição estão, obrigatoriamente, sendo tramitados eletronicamente e

19

solicitou que todos tomassem conhecimento do manual SEI que seria encaminhado por e-mail a fim de

20

entender suas funcionalidades e não sobrecarregar a secretária Ana Paula Oliveira com dúvidas e demandas

21

desse sistema. LABIS: O professor Dan informou que estaria coordenando o laboratório de

22

sustentabilidade com a Profa Liége, do departamento Multidisciplinar, e se mostrou aberto para parcerias

23

com os professores do curso. Acrescentou que estariam com diversos projetos e ações em relação à

24

pesquisa, ensino e extensão no âmbito da inovação e sustentabilidade. O professor Celso o parabenizou

25

pelo projeto. Regimento do Departamento: O professor Dan propôs que, na próxima reunião ordinária, o

26

regimento do departamento fosse discutido e atualizado, disse que iria encaminhar sugestões,

27

antecipadamente, ao longo do mês de setembro e solicitou a participação de todos nesse processo com

28

sugestões e opiniões. O professor Celso observou que o regimento deveria ser disponibilizado na página do

29

curso no site da Unifesp. O professor Dan sugeriu publicar a versão atualizada e aproveitou para considerar

30

a organização do site na aba do curso e departamento de atuariais, sugerindo o formato utilizado pelo curso

31

de Administração. A sra. Ana Paula Oliveira fez esclarecimentos sobre o encaminhamento desse tipo de

32

demanda à servidora Tatiana Travassos, responsável pelo site do campus Osasco. Foi solicitada a ajuda dos

33

professores Celso e Cazzari para organizar a estrutura disso e o professo Luiz Maluf sugeriu que fosse

34

criado um link para cada professor, direcionando uma aba exclusiva para cada um, descrevendo as

35

atividades, linhas de pesquisa, disciplinas ministradas, dentre outras informações acadêmicas. O professor
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36

Dan considerou essa sugestão a fim de facilitar a busca de informações sobre o curso, disciplinas e

37

departamento por parte dos alunos, tornando-as mais transparentes, principalmente, nesse momento em que

38

os professores estão trabalhando remotamente. ORDEM DO DIA ► O professor Dan solicitou inserção

39

de pauta para aprovação da atividade remunerada do professor Danilo Braun. Esclareceu que o documento

40

encaminhado por ele foi aprovado Ad Referendum e encaminhado à CPPD a tempo de aprovação nessa

41

comissão. O documento foi apresentado a todos e aprovado, por unanimidade. Plano de Desenvolvimento

42

Institucional (2021-2025): O professor Dan disse que os objetivos deveriam ser criados para cada ponto

43

dos cinco grandes temas da política universitária, fez esclarecimentos sobre atual fase desse plano e que o

44

pensamento deveria ser direcionado para a EPPEN e a Unifesp e não específico por curso. Disse que as

45

propostas poderiam ser discutidas na presente reunião ou serem encaminhadas por e-mail até o dia

46

23/08/20 e que elas seriam apresentadas em próxima reunião da Congregação pelo Departamento.

47

Acrescentou que a proposta aprovada nesse colegiado seria encaminhada à ProPlan e Consu. O professor

48

Celso acrescentou que além de definir o grande tema, havia a sua articulação com os cinco eixos

49

estruturantes, relatou como foi a discussão disso na CAEC e fez outros esclarecimentos. O professor Luiz

50

Maluf sugeriu para o eixo Produção de Conhecimento, Impacto Social e Geração de valor público que a

51

assistência não deveria ser limitada somente aos discentes a fim de evitar a continua "uberização" da

52

atividade docente, listou as despesas que os docentes desembolsam do próprio bolso e se mostrou temeroso

53

com o futuro da profissão. Por sua vez, o professor Ikeda concordou com a sugestão apresentada pelo

54

professor Maluf enfatizando a importância da verba para o departamento a fim de destiná-la às atividades

55

específicas do curso e isso estaria sendo contemplado no eixo Modernização Administrativa e Eficiência na

56

Gestão de Recursos Financeiros e que a colocação feita pelo professor Maluf estaria sendo contemplada

57

nesse eixo, também. Acrescentou que o departamento de atuariais não existia contabilmente nas contas da

58

Universidade, enfatizando a importância da departamentalização dos recursos. Além disso, acrescentou

59

que, nos objetivos delimitados pelo PDI e por outros instrumentos que venham a se alinhar com ele

60

futuramente, a prestação de contas deveria ser delimitada como objetivo geral, acreditando que se não tiver

61

isso, as ações ficariam no “vazio”. Por fim, enfatizou que a prestação de contas deveria ser cultural, que a

62

Universidade deveria ter um documento que de fato evidenciasse todas as ações realizadas para cumprir

63

com os objetivos propostos e que isso inexistia dentro da Unifesp. O professor Celso disse que os dois

64

pontos levantados poderiam ser contemplados no PDI, pois nele precisaria constar metas pontuais. Assim,

65

essas sugestões apresentadas foram consideradas com outras levantadas e os objetivos foram definidos e

66

aprovados, por unanimidade, conforme a seguir. Objetivo 1: Defesa da vida, da educação pública e da

67

dignidade humana. Eixo 5: Produção de Conhecimento, Impacto Social e operação de valor público. Meta:

68

Priorizar a assistência aos Docentes e TAEs da UNIFESP em suas atividades de pesquisa, extensão e

69

ensino, por meio de fomento à participação em eventos científicos (diárias e passagens, por exemplo),

70

como política institucional de longo prazo. Objetivo 2: Universidade plural, democrática e em diálogo com
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71

a sociedade. Eixo:. Meta: Fortalecer a autonomia universitária para o desenvolvimento de uma sociedade

72

mais justa, laica e democrática. Objetivo 2: Universidade plural, democrática e em diálogo com a

73

sociedade. Eixo 3: Infraestrutura, Sustentabilidade e Tecnologia. Meta: Garantir a formação de

74

competências técnicas e profissionais de qualidade para atuação de forma diferenciada em organizações

75

locais, nacionais e internacionais. Objetivo 3: Ciências e Inovação com impacto social e em cooperação.

76

Eixo 3: Infraestrutura, Sustentabilidade e Tecnologia. Meta: Adotar um modelo de ensino-pesquisa-

77

extensão com foco na inovação tecnológico-social e na sustentabilidade (econômica, social e ambiental),

78

através de redes e parcerias com todos os setores da sociedade, objetivando a redução das desigualdades

79

sociais. Objetivo 4: Articulação pedagógica e multicampi. Eixo:. Meta: Estimular consolidação de

80

conhecimento científico inovador por meio da união de diferentes áreas do saber. Estimular a melhoria

81

contínua das avaliações dos cursos junto ao MEC, e fortalecer o ensino-pesquisa-extensão, integrando-o

82

aos demais campi da Unifesp e outras instituições de ensino superior. Objetivo 5: Completar e consolidar a

83

expansão. Eixo 3: Infraestrutura, sustentabilidade e tecnologia. Meta: Finalizar e entregar o campus

84

Quitaúna. Encerrando o item da pauta, o professor Dan ratificou a necessidade de fortalecer o departamento

85

e curso de atuariais, estimulando todos à pesquisa, não se restringindo somente ao ensino, pois faziam parte

86

de uma Universidade que o Ensino, Pesquisa e Extensão estariam no mesmo patamar de igualdade.

87

Acrescentou que o papel de ser docente numa Universidade Pública iria além disso, assim, enfatizou a

88

importância de divulgar pesquisas e projetos para que a sociedade saiba o que o departamento estaria

89

produzindo. Relembrou que isso, também, impactaria na progressão de carreira e melhoramento salarial.

90

Enfatizou a importância de desenvolver mais projetos de extensão, além de laboratórios de estudos de

91

análises securitárias e atuariais, considerando a interdisciplinaridade e levando-se em consideração a

92

questão da interculturalidade e da multiculturalidade, bandeiras que estariam sendo levantadas pela

93

Unifesp. Por fim, informou que seria suplente no Conselho Administrativo da AGITS (antigo NIT), órgão

94

vinculado à Reitoria, esclareceu que o maior objetivo dessa agência seria realizar o fomento de parcerias e

95

convênios com todas as organizações da sociedade para angariar recursos financeiros para pesquisas. Nada

96

a mais havendo tratar, o professor Dan encerrou a reunião às treze horas e quinze minutos, na qual, eu, Ana

97

Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata.

98
99
100

_______________________________________

_______________________________________
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Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy

Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia

102

Chefe do Departamento

Vice Chefia do Departamento

103
104
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_______________________________________
Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso

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

_______________________________________
Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto
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______________________________________
Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio

______________________________________
Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf
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______________________________________
Prof. Dr. Márcio Ferro Catapani

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

______________________________________
Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira
(Assistente em Administração)

Pág(s).4/4

