02/03/2020
13:30h - Sala a definir, CCSA
NATALIA MOREIRA
Atuária da Fachesf

Minicurso: Perícia Atuarial na prática
Número de Vagas: 30
Carga horária: 4 horas
Público alvo: atuários e estudantes de Atuária
Metodologia: aula expositiva
Objetivo: Apresentar a fundamentação legal e aspectos técnicos da atividade pericial,
de maneira prática, instrumentalizando os atuários para contribuir com a justiça, na
esfera Judicial e Extrajudicial.
Programa:
Módulo 1: O Atuário e a Perícia Atuarial
› A honrosa função de Perito Judicial
› Requisitos para ser um Perito Atuarial
› Campos de atuação do Perito Atuarial
› Estratégias para aumentar as chances de nomeação
Módulo 2: Rotina Pericial Passo a Passo
› Carga e estudo preliminar dos autos
› Honorários do perito: fixação e elaboração de proposta
› Quesitos e assistentes técnicos
› Marcação de início de perícia
› Confecção do laudo pericial
› Entrega do laudo pericial
› Análise do laudo
› Resposta à contestação das partes
› Audiência de esclarecimentos ao laudo
› Resposta a quesitos complementares
› Recebimento de honorários totais
Módulo 3: Perícia Atuarial na Prática
› Estudo de caso real
› Bônus surpresa

02/03/2020
14:00h - Sala a definir, CCSA
A.C.E.
Consultoria CCSA

Minicurso: Como conquistar seu primeiro cliente
Número de Vagas: 30
Carga horária: 3 horas
Programa:
- Princípios de oratória
- Princípios de vendas
- Como se portar com cliente?
- Como vender e se vender?
- Prática (simulações)

02/03/2020
13:30h - Sala a definir, CCSA
JOSÉ IRAMAR DA ROCHA
Analista de controle
externo e Gerente de previdência
e gestão fiscal do TCE/PE

Minicurso: Controle Externo dos TC's nos RPPS
Número de Vagas: 30
Carga horária: 4 horas
Programa:
1 - Histórico dos regimes próprios
2 - Controle Externo nos RPPS
3 - Controle Social nos RPPS
- Conselhos administrativos
- Comitê de investimentos
4 - Instrumentos de Transparência
5 - Equilíbrios financeiro e atuarial - Opções
- Plano de amortização
- Aportes e contribuições
5 - Portaria MF nº 464/2018 e instruções - Inovações
6 - Aspectos atuariais nas auditorias
- Viabilidade do plano de custeio
- Análise dos fluxos atuariais
- Confiabilidade das projeções
7 - Reforma da Previdência e impactos
8 - Previdência complementar para servidores públicos

02/03/2020
14:00h - Sala a definir, CCSA
WILTON BERNARDINO
Professor do DCCA/UFPE

Minicurso: Finanças Computacionais para Pequenos Investidores
Número de Vagas: 30
Carga horária: 3 horas
Programa:

Gráficos de candlestick, médias móveis e o princípio trend
following, IFR, Precos ajustados vs. Preços de fechamento ajuda?
Dividendos + crescimento como um princípio de investimento,
Estratégia setorial no Brasil, gerenciamento de perda com
periodicidade diária, utilização do Value at Risk e metodologia
GARCH-VaR.

03/03/2020
13:30h - Sala a definir, CCSA
LUIZ INÁCIO SAMPAIO
Assessor técnico de orçamento da
Prefeitura de Aracaju

Minicurso: Aplicações atuariais no setor público
Número de Vagas: 30
Carga horária: 4 horas
Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre o mundo atuarial, com intenção de mostrar o
quanto a informação e a participação de um atuário é importante no processo de
tomada de decisão e na formação do planejamento e orçamento do setor público.

Programa:

1) Breve Introdução ao orçamento público;
2) A importância da demografia na tomada de decisões;
3) A análise e construção de dados na minimização dos erros orçamentários;
4) As dificuldades no setor público e os desafios para o atuário.

03/03/2020
14:00 - Sala a definir, CCSA
SAMARA LAUAR
Gestora da Assessoria Atuarial
da UNIMED Recife

Minicurso: Introdução às práticas do atuário na saúde suplementar
Número de Vagas: 30
Carga horária: 3 horas
Programa:

O minicurso abordará práticas básicas de:
1) Cálculo de Reajuste e Avaliação de Contratos
2) Precificação de Produtos
3) Garantias Financeiras (Recursos Próprios Mínimos e Provisões Técnicas)

Pré-requisitos: muita vontade de aprender!

03/03/2020
13:30h - Sala a definir, CCSA
THIAGO SILVEIRA
Professor do Curso de Ciências Atuariais da UFPB,
Perito atuarial e Diretor de Gestão atuarial
do IPSEMC - Cabedelo - PB

Minicurso: Gestão atuarial em RPPS
Número de Vagas: 30
Carga horária: 3 horas
Programa:
Diferença entre Nota Técnica Atuarial, Avaliação Atuarial e Gestão Atuarial.
Gestão Atuarial a luz da Portaria MF 464/2018.
Como funciona o Regime Financeiro de Repartição de Capitais de Cobertura.
Como funciona o Regime Financeiro de Capitalização.
Tipo de cálculos de Reserva Matemática.
Fundo Garantidor de Benefício.
Fundo de Oscilação de Risco.

03/03/2020
13:30h - Sala a definir, CCSA
SHEILA KATAOKA
Contadora, Professora adjunta do Departamento
de finanças e contabilidade da UFPB

Minicurso: Gestão atuarial em RPPS
Número de Vagas: 30
Carga horária: 4 horas
Programa:
Tema
O que é análise?

Como fazer a análise?
Demonstrações contábeis
das companhias
seguradoras
Análise vertical e
horizontal

Análise de indicadores

Conteúdo
- Introdução sobre análise das
demonstrações contábeis;
- Quais Informações são produzidas?
- Porque o atuário deve saber sobre o
assunto?
- Como ocorre o processo de análise?
- Principais métodos.
- Principais demonstrativos contábeis
usados pelas seguradoras.
- Análise Vertical;
- Análise Horizontal;
- Exercício prático;
- O que os números nos revelam?
- Principais rubricas do setor de seguros;
- Principais indicadores do setor de
seguros;
- Exercício prático;
- O que os dados nos revelam?

Carga
Horária
30 min

15 min
15 min

60 min

120 min

VAGAS LIMITADAS

INSCRIÇÕES POR EMAIL
Envie email com título "Inscrição em minicurso" com seu nome
completo, CPF, cópia/print da comprovação de pagamento da
inscrição (recebido por email) e Minicurso (s) dos quais quer
participar e para:

ixsimpa@gmail.com

