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3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DE 2019 1 

Na data de trinta de agosto de 2019, às onze horas e trinta minutos, na sala 103 da Escola Paulista de 2 

Política, Economia e Negócios, ocorreu a 3º 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. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões, e Prof. Dr. Roberto 6 

Bomgiovani Cazzari. Os professores Edimilson Costa Lucas, Luiz Augusto Finger Maluf e Márcio Ferro 7 

Catapani justificaram ausência e a professora Daniela Baumohl Weintraub está em período de férias. Os 8 

professores Danilo Braun Santos, Joelson Oliveira Sampaio e Ricardo Hirata Ikeda não justificaram 9 

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

professor Dan iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, desejando que a nova gestão fosse 11 

tranquila, não dispensando esforços para realizar um bom trabalho, sempre levando em consideração 12 

valores profissionais como transparência, ética e responsabilidade. Acrescentou que os docentes do 13 

departamento poderiam contar com sua ajuda, pois também precisaria da ajuda de todos. Afirmou que iria 14 

fazer o máximo para o curso se fortalecer e crescer cada vez mais. Pediu inclusão de um ponto nos 15 

informes, que seria os pontos tratados na última reunião da PROEC e a inclusão de um ponto na Ordem do 16 

dia, que seria sobre a Comissão de Avaliação Discente. Todos concordaram com as duas inserções. 1. 17 

INFORMES: 1.1) Calendário das Reuniões do Departamento: O professor Dan informou que pretendia 18 

convocar reunião do departamento uma vez por mês, conforme previsto no regulamento do Departamento 19 

de Atuariais, nas últimas sextas-feiras de cada mês, às 11 horas da manhã. Caso não houvesse pauta, a 20 

reunião não seria realizada. 1.2) Posições do Consu sobre o Future-se: O professor Dan informou que 21 

participou de uma reunião na Reitoria, na qual foi informado o posicionamento da Unifesp perante o 22 

programa Future-se e foi pedido divulgação aos docentes. A manifestação do Consu foi encaminhada na 23 

convocatória para todos os professores do departamento. O professor Dan fez breves esclarecimentos sobre 24 

a manifestação contrária, aprovada na última reunião do Consu. 1.3) Deliberações da última reunião da 25 

PROEC: O professor Dan informou alguns pontos tratados nessa reunião, dentre eles o programa para 26 

intensificar a pesquisa, a aquisição do software Turnitin, os repositórios da Unifesp e a política de 27 

inovação. Fez esclarecimentos sobre esses pontos, pediu aos professores verificarem se suas produções 28 

acadêmicas estariam atualizadas e disse que os professores poderiam começar a alimentar e se apropriar da 29 

Revista Brasileira de Previdência e Atuária, que seria o periódico que pertence ao Departamento de 30 

Atuariais. O professor Cordeiro mostrou-se interessado em publicar nessa revista. O professor Dan 31 

enfatizou a importância do repositório institucional da Unifesp, mantendo as informações atualizadas e 32 

compartilhando o conteúdo com os alunos e professores. O professor Cordeiro sugeriu que o departamento 33 

e a coordenação do curso tivesse um “subrepositório” Atuarial, com objetivo de divulgar e acompanhar a 34 

produção e publicação dos professores de Atuariais, afirmando que se um professor não se interessa no seu 35 
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desenvolvimento acadêmico, não estaria vestindo a camisa do departamento. O professor Dan disse que 36 

desejaria mudar a “cara” do site da Unifesp, baseado em outros sites de universidades no exterior, que 37 

divulgam de forma mais detalhada a produção do professor da instituição. O professor Celso disse que o 38 

professor Emerson estaria trabalhando nessa questão e sugeriu agendar uma reunião com os chefes de 39 

departamento e coordenadores dos cursos para tratar do conteúdo que poderia ser publicado. Durante os 40 

esclarecimentos sobre a política de inovação, o professor Dan enfatizou a importância de os professores, de 41 

regime de dedicação exclusiva, se dedicarem ao Ensino, Pesquisa e Extensão, além de atuar nas atividades 42 

de gestão, essencial para progressão funcional. 2.) EXPEDIENTE: 2.1-) Aprovação da minuta da ata da 43 

reunião realizada em 12/06/2019: Após rever o item L, a ata foi aprovada por unanimidade. O professor 44 

Dan aproveitou para informar que na referida reunião da PROEC, ele solicitou esclarecimentos sobre a 45 

regulamentação dos periódicos da Unifesp e lhe foi dito que isso estaria sendo elaborado, explicaram que 46 

as revistas surgiram por si só, pois cada professor teve iniciativa para isso. O professor Dan disse que, no 47 

caso do Departamento de Atuariais, foi uma iniciativa louvável do professor Arthur, e que as muitas 48 

revistas que surgiram fora da Universidade, aderiram ao site da Unifesp, mas ainda não haveria uma 49 

regulamentação específica para definição de conselho editorial. Acrescentou que, na próxima semana, 50 

haveria uma reunião sobre os periódicos lá na reitoria, disse que colocaria esse assunto para discussão, 51 

reiterou que não tinha certeza se haveria uma regulamentação para isso e enfatizou que o Editor Científico 52 

da Revista Brasileira de Previdência e Atuária não estaria, necessariamente, vinculado, institucionalmente 53 

ao Departamento de Atuariais, que isso não estaria oficializado. Porém, pelo tema da Revista, que tem 54 

relação com o departamento, não saberia dizer se esse professor externo, que não tem vínculo com a 55 

EPPEN, poderia ser o Editor Científico. O professor Dan informou que na referida reunião, isso seria 56 

definido. O professor Cordeiro sugeriu realizar uma reunião para discussão desse assunto e disse que iria 57 

trazer informações obtidas com um professor da Pós-Graduação da PUC. O professor Raphael sugeriu criar 58 

uma revista do próprio departamento de Atuariais e o professor Dan disse que uma responsável da Reitoria 59 

havia informado que, no momento, isso não seria viável e listou quais seriam as razões. O professor Dan 60 

disse que não sabia o que seria ideal, a exclusão da revista ou se apropriar dela. No primeiro caso, a revista 61 

não estaria ligada ao Departamento de Atuariais, por isso, não sabia até que ponto que poderiam ser 62 

responsabilizados por algo, além dos professores que fazem parte do Conselho Editorial, diretamente. No 63 

segundo caso, o departamento começaria a publicar de fato na revista existente, que seria de classificação 64 

B4. Acrescentou que não conseguiria ir à referida reunião, para expor essa situação, e o professor Cordeiro 65 

disse que iria. O professor Dan disse que entende que seria necessária uma regulamentação pela instituição, 66 

além das existentes pela Capes. O professor Cordeiro disse que deveriam se apropriar da revista, pois isso 67 

faria os professores participarem da revista com suas produções. O professor Dan disse que não verificou a 68 

questão do plágio e que o departamento e a instituição não haviam sido comunicados desse fato. O 69 

professor Dan disse que o primeiro passo seria a definição dessa situação e, depois, verificar a remodelação 70 
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da revista. 2.2-) Aprovação da minuta da ata da reunião extraordinária realizada em 27/06/2019: 71 

Aprovada, por unanimidade. Os professores reafirmaram que a minuta da ata das reuniões fosse 72 

encaminhada com 48 horas de antecedência. 3.) ORDEM DO DIA: 3.1.) Comissões de Bancas de 73 

Atuariais: O professor Dan propôs criar uma comissão, de no máximo 2 ou 3 professores, para 74 

organização dos concursos com o objetivo de trabalhar em conjunto. Esclareceu quais seriam as atribuições 75 

dessa comissão, levando-se em consideração a burocracia e que, no dia da realização do concurso, os 76 

membros deveriam estar presentes no campus. Foram apresentados os quatro editais. O professor Cordeiro 77 

se demonstrou perplexo com a Área e Requisitos exigidos nesses editais e disse que gostaria de participar 78 

da banca desses concursos. O professor Dan disse que seria fundamental a participação do professor 79 

Cordeiro. Após outros esclarecimentos, a comissão composta pelos professores Luiz Jurandir, Roberto 80 

Cazzari iriam organizar as três bancas de subarea Atuarial e o professor Dan iria organizar da banca de 81 

Direito Previdenciário. O professor Cazzari demonstrou interesse em participar como membro titular da 82 

banca do concurso de Matemática Atuarial Não vida. O professor Humberto se disponibilizou a estar 83 

presente durante essa banca. A secretária Ana Oliveira iria indicar professores para presidirem as bancas. 84 

Ficou aprovado que as bancas iriam ocorrer na segunda quinzena do mês de novembro de 2019. Após 85 

outros esclarecimentos, foi deliberado que os ofícios com a formação das bancas seriam encaminhados para 86 

próxima reunião de departamento, a ser realizada no final do mês de setembro. 3.2.) Concursos vaga 87 

profa. Daniela: O professor Dan informou que a professor Daniela havia pedido afastamento ao RH e, por 88 

conta de férias vencidas, ela estaria com vínculo com a instituição até o final de setembro. Após esse 89 

período, ela entraria em período de afastamento por tempo indeterminado. Diante disso, sugeriu que, em 90 

próxima reunião de departamento, fossem discutidos o perfil da vaga e a elaboração e aprovação do edital, 91 

com previsão de concurso para 2020. 3.3.) Indicar suplente para comissão de pesquisa: O professor Dan 92 

informou que o professor Luiz Jurandir informou que estaria impossibilidade de participar das reuniões da 93 

Câmara de Pós Graduação, pois ministrava aulas no mesmo horário. Após consulta aos professores, ficou 94 

aprovado o professor Humberto como titular e o professor Luiz Jurandir como suplente. 3.4.) Avaliações 95 

Estágio Probatório do Professor Roberto Cazzari: O professor Dan disse que a CAEP estaria 96 

implementando um novo modelo de avaliação discente em que ficaria a cargo dos professores do curso 97 

aplicarem uma avaliação aos alunos do professor que estaria sendo avaliado, a partir do mês de setembro. 98 

O professor responsável por aplicar essa avaliação, faria um parecer e cálculo da média, que seriam 99 

submetidos em reunião de departamento e, depois de aprovado, encaminhado à CAEP. A sugestão do 100 

professor Celso, que seria de responsabilidade da coordenação aplicar essa avaliação, foi aprovada. Após 101 

outros esclarecimentos, a avaliação do professor Roberto Cazzari foi aprovada, por unanimidade. O 102 

professor Celso sugeriu dedicação à Extensão e o professor Dan enfatizou que todos deveriam pensar em 103 

realizar eventos na EPPEN. Nada a mais havendo tratar, o professor Dan encerrou a reunião às treze horas 104 

e vinte e três minutos, na qual, eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata. 105 
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 106 
 107 
_______________________________________  _______________________________________ 108 

       Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy    Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 109 

        Chefe do Departamento       Vice Chefia do Departamento 110 

 111 

_______________________________________  _______________________________________ 112 

       Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho           Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  113 

         114 

_______________________________________  _______________________________________ 115 

      Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto          Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões 116 

             117 

______________________________________  ______________________________________ 118 

    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari   Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira           119 

                   (Assistente em Administração)       120 


