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Na data de nove de outubro de 2020, às catorze horas e trinta seis minutos, em ambiente virtual, 2 

via ferramenta Google Meet, ocorreu a segunda reunião extraordinária do Departamento de 3 

Ciências Atuariais de 2020. Estiveram presentes o Prof. Dr. Dan Rodrigues Levy, Chefe do 4 

Departamento, o Prof. Dr. Raphael Oliveira Garcia, Vice Chefe do Departamento, Prof. Dr. 5 

Antônio Cordeiro Filho, Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas, 6 

Prof. Dr. Humberto Gallucci Netto, Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, Prof. Dr. Ricardo Ikeda 7 

Hirata e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, a representante discente Nicole Correia Duarte e a 8 

representante TAE Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira. O Prof. Ms. Luiz Augusto Finger Maluf 9 

justificou ausência. O Prof. Dr. Danilo Braun, Prof. Dr. Luiz Jurandir Simões de Araújo e Prof. 10 

Dr. Márcio Ferro Catapani não justificaram ausência. A assistente em administração, Ana Paula 11 

Rocha Garcia de Oliveira, secretariou a reunião. O professor Dan iniciou a reunião prosseguindo 12 

com os INFORMES ► O professor Celso informou que, na última sessão da Câmara de 13 

Graduação, as ADEs foram aprovadas, que as alterações no PPC foram tramitadas à CPAP, 14 

aguardando sua aprovação pelo Conselho de Graduação. Sem informes da representante TAE. 15 

Sem informes da representante discente. O professor Dan informou que o departamento de 16 

Recursos Humanos comunicou que a marcação das férias para o exercício de 2021 estaria 17 

disponível. O professor Celso aproveitou para informar que seria mantido, nas matrículas, o 18 

critério no deferimento de 40 ou 80 alunos por sala a fim de evitar a migração da maioria dos 19 

alunos para o período noturno e o esvaziamento das salas do integral. ORDEM DO DIA ► 20 

Definição do Perfil para a vaga de Atuária Aplicada (Concurso Público): O professor Dan 21 

informou que a CGVC havia encaminhado um ofício informando sobre a retomada dos concursos 22 

no formato híbrido, determinando prazos e outros encaminhamentos, que a direção acadêmica e o 23 

departamento de recursos humanos realizaram uma reunião com os chefes de departamento a fim 24 

de esclarecer dúvidas sobre as vagas e o novo procedimento no qual o processo estaria sendo 25 

adaptado para tramitar via SEI. Esclareceu que as bancas estariam sendo retomadas em 2020 a fim 26 

de aproveitar a dotação orçamentária, que um cronograma ainda estaria preparado, que a ampla 27 

divulgação dos editais seria importante, que havia três vagas para concurso público para professor 28 

efetivo, que duas dessas vagas, Modelagem Computacional e Matemática Atuarial Não Vida, já 29 

tinham sido aprovadas em sessão da Congregação de dezembro de 2019 e a terceira vaga seria de 30 

Atuária Aplicada, no qual não houve classificação de candidatos no último concurso e que o 31 

colegiado havia concordado em definir o perfil da vaga de acordo com as alterações que seriam 32 

realizadas no PPC. Além disso, havia duas vagas de processo seletivo simplificado, de Direito 33 

Previdenciário e Economia Aplicada, que seriam as vagas que substituiriam os professores Arthur 34 

e Daniela Weintraub durante o seu período de afastamento, que também estavam aprovadas em 35 

sessão da Congregação e, diante do respaldo legal da Procuradoria da Unifesp, os editais seriam 36 

publicados o mais breve possível. Perguntou quais seriam as demandas do novo PPC para 37 

definição do perfil dessa vaga, lembrando que o DCA buscaria mais autonomia diante dos outros 38 

departamentos, disse que conversou com alguns docentes do departamento sobre isso e que o 39 

perfil na área de Contabilidade havia sido considerado. Assim, abriu a palavra para discussão dos 40 

pontos do edital. Com a palavra, o professor Cazzari esclareceu quais seriam as demandas 41 

levantadas nas disciplinas de Contabilidade e Matemática Atuarial Vida, sugeriu que a subárea do 42 

concurso poderia ser um desses temas e que o professor Jurandir e ele poderiam ministrar 43 

disciplinas atuariais obrigatórias caso o concurso fosse de Contabilidade. O professor Dan 44 

pontuou que não via a necessidade de a subárea ser Matemática Atuarial Vida diante da 45 
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disponibilidade da vaga derivada da aposentadoria do professor Cordeiro. Com a palavra, o 46 

professor Ikeda pontuou as necessidades nas áreas de contabilidade e economia, sendo esta 47 

contemplada com a vaga de professor substituto de Economia Aplicada, que havia uma questão 48 

sensível com a substituição na área de Direito Previdenciário, pois docentes já estariam 49 

“cobrindo” essa disciplina e sugeriu direcionar a vaga de professor efetivo para modelagem 50 

computacional ou matemática atuarial não vida. O professor Dan explicou que, com a contratação 51 

do substituto de previdenciário, o professor Renato poderia ficar responsável pela disciplina de 52 

direito trabalhista além de uma optativa ou eletiva. Com a palavra, o professor Cordeiro disse que 53 

ainda estaria esperando um posicionamento da Unifesp referente a continuar lecionando após a sua 54 

aposentadoria compulsória, sugeriu que não contassem com sua presença devido a essa vacância e 55 

que a área do concurso poderia ser Matemática Atuarial Vida. O professor Ikeda disse que uma 56 

consulta à Procuradoria da Unifesp deveria ser feita referente à validade das aulas do professor 57 

Cordeiro, pois ele completaria os 75 anos de idade durante o semestre letivo e o professor Dan 58 

disse que iria realizar essa consulta e que o perfil da vaga vacante decorrente do professor 59 

Cordeiro seria discutido em reunião posterior. Com a palavra, o professor Celso esclareceu que o 60 

professor Cordeiro conseguiria completar as 60 horas previstas nas ADEs antes do final do 61 

semestre, com aplicação de atividades aos alunos. Com a palavra, o professor Dan iniciou as 62 

deliberações e o perfil do concurso na área de contabilidade foi aprovado, por unanimidade, 63 

alterando-se para a área e subárea em Ciências Atuariais/Contabilidade Financeira. Os requisitos 64 

da graduação ser na área de Ciências Contábeis, do título de doutor ser na área de Ciências 65 

Contábeis e do regime de trabalho ser de dedicação exclusiva foram aprovados, por unanimidade. 66 

Os pontos, Objetivos e Estrutura Conceitual da Contabilidade, Regulação Contábil em Contexto 67 

Nacional e Internacional, As Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial, As 68 

Demonstrações Contábeis: A Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração do 69 

Resultado Abrangente, As Demonstrações Contábeis: A Demonstração das Mutações do 70 

Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, As Demonstrações Contábeis: A Demonstração do 71 

Valor Adicionado, Tópicos Contábeis e suas Aplicações Atuariais: Instrumentos Financeiros 72 

(IFRS 09), Tópicos Contábeis e suas Aplicações Atuariais: Contratos de Seguro (IFRS 17), 73 

Tópicos Contábeis e suas Aplicações Atuariais: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos 74 

Contingentes (IAS 37), Tópicos Contábeis e suas Aplicações Atuariais: Benefícios a Empregados 75 

(IAS 19) foram apreciados, discutidos e aprovados, por unanimidade. O professor Dan aproveitou 76 

para esclarecer os trâmites burocráticos, disse que cinco bancas seriam realizadas e sugeriu que 77 

um professor ficasse responsável por uma banca. Assim, ficou aprovado, por unanimidade, que o 78 

professor Humberto ficaria responsável por Economia Aplicada, que o professor Dan ficaria 79 

responsável por Direito Previdenciário, que o professor Raphael ficaria responsável por 80 

Modelagem Computacional, que o professor Cazzari ficaria responsável por Matemática Atuarial 81 

Não Vida e que o professor Ikeda ficaria responsável por Contabilidade Financeira. Os mesmos 82 

pontos do quadros de pontuação do edital do concurso de modelagem computacional foram 83 

aproveitados para este concurso de contabilidade, pois já tinham sido discutidos e aprovados na 84 

última reunião ordinária do departamento do ano de 2019. O professor Dan solicitou ajuda de 85 

todos para que o processo dos concursos ocorresse de forma rápida possível, esclareceu dúvidas 86 

referentes à composição e organização das bancas e nada a mais havendo tratar, encerrou a 87 

reunião e eu, Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira, redigi a ata que será aprovada e assinada em 88 

reunião posterior.  89 
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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 
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_______________________________________  _______________________________________ 97 

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

         99 
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_______________________________________  _______________________________________ 101 

      Prof. Dr. Edimilson Costa Lucas    Prof. Ms. Humberto Gallucci Netto  102 
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______________________________________  ______________________________________ 105 

      Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio           Prof. Dr. Ricardo Hirata Ikeda 106 

             107 
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______________________________________  ______________________________________ 109 

    Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari   Ana Paula Rocha Garcia de Oliveira           110 

                   (Representante TAE)       111 
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______________________________________   114 

Nicole Correia Duarte           115 

         (Representante Discente)          116 


