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3 a 5/4/2018 – II Semana de Atuária
Com a organização do CATU, realizado nos dias 3 e 4 de Abril,
a II Semana de Atuária (Foto 1 e 2 1). O objetivo do evento foi
aproximar atuários em formação de profissionais qualificados do
mercado, trazendo um pouco do papel do atuário na sociedade.
Durante o evento, foram convidados atuários de empresas
reconhecidas e respeitadas internacionalmente apresentando as áreas
de Seguros, Saúde, Gestão de Riscos, Consultoria e Auditoria
Atuarial.
No primeiro dia, o tema foi “Seguros e Gestão de Riscos”,
abordado por Gustavo Genovez, Superintendente Atuarial da Mitsui
Sumitomo Seguros e Diogo Cassin, Gestor de Riscos da Bradesco
Seguros.
No
segundo
dia,
o
tema
abordado foi Saúde,
com os palestrantes
Filipe
Brandão
(Gerente Atuarial) e
Stephanie
Martins
(Consultora Atuarial
de Negócios) da Sul
América Saúde.
Foto 1

E
para
finalizar, foram convidados João Batista (sócio proprietário) e Dinarte
Ferreira
Bonetti
(gerente
atuarial da Deloitte) falando
sobre “Consultoria e Auditoria
Atuarial”.

Foto 2

1

II SEMANA DE ATUÁRIA. Foto 1: Da esquerda para a direita: Alan Miron, Diogo Cassin, Gustavo Genovez,
Isabela Orgolini, Matheus Peres, Bárbara Rigoti, Francisco Mazza, Bárbara de Freitas, Beatriz Braile e Amanda
Marcelino. Foto 2: Da esquerda para a direita: Bárbara de Freitas, Artur Nader, Francisco Mazza, Luiz Lima,
Amanda Marcelino, Beatriz Braile, Stephanie Martins, Filipe Brandão, Roberto Bongiovanni, Alan Miron, Sérgio
Luiz e Matheus Perez. Créditos das Fotos: Bárbara Rigotti.
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9/4/2018 – Ciclo de Debates - 30 Anos da Constituição
Federal
Em outubro de 2018, completou-se 30 anos da promulgação da
Constituição Federal de 1988. Trata-se, portanto, de um momento
oportuno para se promover reflexões e debates sobre os avanços
sociais alcançados ao longo desse período e seus limites, bem como
os rumos da ordem jurídica no país no contexto atual. Buscando
contribuir para a construção de reflexões críticas e mobilizações de
resistência à agenda política e jurídica de desmantelamento de
direitos e ascensão de práticas autoritárias que vem se estabelecendo
no país. Os docentes da área de direito propuseram a organização do
ciclo de debates que foram direcionados à comunidade acadêmica da
Unifesp e de outras instituições, bem como a movimentos sociais e
organizações da sociedade civil. Os debates contaram com a
participação de docentes, especialistas e ativistas nos temas
abordados. Os debates foram realizados mensalmente no Campus
Osasco entre março e outubro de 2018.
14/04/2018 – Palestra: “Oportunidades e Perspectivas para a
Pesquisa e produção de conhecimento na UNIFESP”.
No dia 14/4, ocorreu a reunião da Câmara de Pós-Graduação da
EPPEN-Campus Osasco, que contou com a participação do Professor
Dr. Paulo Schor, Coordenador de Pesquisa da Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa para tratar do tema “Oportunidades e
Perspectivas para a Pesquisa e produção de conhecimento na
UNIFESP”.
23 a 26/04/2018 – III Semana de CRB
Pelo terceiro ano consecutivo a EPPEN apresentou a III Semana
de Compreensão Da Realidade Brasileira "Democracia: conquistas,
reformas e contrarreformas”.
Pautada sempre pela atualidade das questões nacionais, a área
de Compreensão da Realidade Brasileira do departamento
multidisciplinar, promoveu seu encontro anual com seminários e
debates sobre o tema da democracia, direitos do trabalho, direitos
sociais e humanos.
Debates com convidados de universidades diversas, lançamento
do livro "Compreensão da Realidade Brasileira” organizada por
Marcello Branco e o lançamento do curta-metragem: “Todo Direito é
Humano" de Claudia Moraes de Souza.

99 | P á g i n a

|Editorial

|Aconteceu na EPPEN
11/5/2018 – Capitalismo, Classe Trabalhadora e Luta Política
no Início do Século XXI - Prof. Dr. Marcio Pochmann
A EPPEN – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios,
recebeu o Prof. Dr. Marcio Pochmann, Professor Livre Docente da
Universidade Estadual de Campinas, para uma Palestra sobre seu
livro: Capitalismo, Classe Trabalhadora e Luta Política no Início do
Século XXI.
O livro do Professor Dr. Marcio Pochmann procura apresentar
uma visão sintética e simplificada das metamorfoses da classe
trabalhadora, tal como aparecem no início do milênio. Para ele,
vemos hoje um descompasso entre a ascensão de ocupações sem
sujeitos históricos identificáveis e a tradicional estrutura de
representação dos interesses herdada da sociedade industrial, que
terminou sendo contaminada por novos movimentos sociais marcados
por certo niilismo fragmentário e dispersante: “Trata-se de uma
tentativa de síntese para que busquemos explorar as consequências
destas mudanças na vida política, na organização das lutas sociais,
no confronto de classes que, como sabemos, segue sendo o motor da
história”.
14 a 19/5/2018 – III Semana da Educação Financeira
Semana de palestras com o objetivo de ensinar conceitos de
finanças para os alunos, Técnicos e público em geral visando
melhorar o gerenciamento das contas pessoais e qualidade devida e
inserir a UNIFESP no contexto da Semana Nacional da Educação
Financeira promovido pelo Comitê Nacional da Educação Financeira –
CONEF.
A semana de educação financeira visa conscientizar as pessoas
sobre a importância do planejamento financeiro para que possam
fixar objetivos de poupança para realizar seus sonhos e praticar o
consumo consciente.
As palestras foram ministradas por convidados com grande
experiência na área e professores da EPPEN e abordaram temas
como: finanças comportamentais, planejamento financeiro, tesouro
direto, títulos públicos e privados de renda fixa, fundos de
investimento e planos de previdência.
Esse evento faz parte de um movimento denominado Semana
Nacional de Educação Financeira – Semana ENEF, iniciativa do Comitê
Nacional de Educação Financeira (CONEF) que tem entre seus
membros o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários,
Previc, Susep, BM&FBovespa, Ministério da Justiça, Ministério de
Educação e Ministério da Fazenda.
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15/5/2018 - Ciclo de Debates - 30 Anos da Constituição
Federal - STF e Democracia
Palestrantes: Paula Gorzoni (Universidade de Kiel, Alemanha); Pedro
Aleixo (Direito Unifesp) e Raphael Neves (Direito Unifesp).
15/6/2018 Debate e Lançamento de Livros:
Protecionismo Agrícola e Política Comercial
dos Estados Unidos.
Autores: Prof. Dr. Thiago
Lima (UFPB) e Prof. Dr.
Filipe Mendonça (UFU).

22/6/2018 Lançamento
do livro The political
economy
of
Lula’s
Brazil. Autores: Pedro Chadarevian, Félix
Ruiz e Reginaldo Moraes.
11 e 12/6/2018 - UNIFESP Mostra sua
Arte

19 a 21/6/2018 - 1968 faz 50 anos Histórias das lutas em Osasco Balanço de debates
Em Junho completa 50 anos de um
dos maiores atos visto no país, a greve de
68 no que se tornaria a cidade de Osasco
tem todo um contexto histórico, dessa
forma esse seminário traz aos dias de hoje
uma discussão sobre o impacto diário nas
discussões e ações de todos que usufruem
de tal ato.
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