Pedido de Certificação
Nome

MIBA nº:

O signatário do presente documento, ciente do normativo editado pelo Instituto Brasileiro de
Atuária – IBA solicita sua certificação junto ao mesmo, na qualidade de:
Atuário Responsável Técnico
Atuário Independente
Para o segmento de:
Seguros, Capitalização, Jogos e Previdência Complementar Aberta;
Saúde Suplementar e Saúde Social;
Previdência Complementar Fechada e Previdência Social;
Resseguro.
Ciente da divulgação que será feita pelo IBA, assume inteira responsabilidade na atuação como
Atuário Responsável e/ou como Atuário Independente, isentando o IBA de qualquer responsabilidade
técnica inerente ao meu desempenho.
Considerando as exigências previstas na Resolução 05/2010 e na Resolução 06/2010, informo que
nos 3 (três) anos precedentes a este pedido obtive os seguintes pontos em eventos de Educação
Continuada de Atuário:
ATIVIDADES

PONTOS

1. Aprendizagem
2. Ensino
3. Publicação
4. Experiência Profissional
TOTAL
Com vistas à comprovação, anexo Tabela de Demonstração de Pontuação, bem como os seguintes
documentos para análise:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Declaro, sob as penas da lei e das sanções administrativas cabíveis, atender às exigências e
concordar com os dispositivos normativos editados pelo IBA, assumindo plena responsabilidade pelas
informações prestadas neste documento, assinando assim o presente documento.

______________, ___ /____/___
Local e data

___________________________________________
Assinatura

_______._______.______/____
CPF – Cadastro de Pessoa Física

TABELA DE DEMONSTRAÇÃO DE PONTUAÇÃO
1. Atividades de Aprendizagem

Pontos

a) Cursos/Eventos de curta duração (menos de 3h) do IBA
b) Cursos/Eventos de curta duração (menos de 3h) outros
c) Cursos/Eventos de média e longa duração (3h ou mais) do IBA
d) Cursos/Eventos de média e longa duração (3h ou mais) outros
e) Participação no Congresso do IBA
f) Participação em Congressos Nacionais de Ciências Atuariais ou afins
g) Participação em Congressos Internacionais de Ciências Atuariais ou afins
g) Pós-graduação lato senso (360h ou mais)
h) Mestrado
i) Doutorado e/ou Pós-Doutorado
j) Participação nas Comissões Técnicas do IBA (por reunião)
k) Participação em Câmaras Técnicas Governamentais / Comissões Técnicas Atuariais (por reunião)
l) Aprovação em exames internacionais de instituições associadas ao IAA (por módulo)
m) Certificação em instituições nacionais (exceto o IBA) e internacionais outras
2. Atividades de Ensino pontos

Pontos

a) Apresentação no Congresso do IBA
b) Apresentação em Congressos de Ciências Atuariais ou eventos de curta duração do IBA
c) Apresentação em Congressos (outros) ou eventos de curta duração (outros)
d) Apresentação em eventos de média e longa duração do IBA
e) Apresentação em eventos de média e longa duração (outros)
f) Ensino na Graduação (por disciplinas diferentes)
g) Ensino na Pós-graduação lato senso (por disciplinas diferentes)
h) Ensino no Mestrado (por disciplinas diferentes)
i) Ensino no Doutorado (por disciplinas diferentes)
3. Atividades de Publicação pontos
a) Artigo circ. internacional em Ciências Atuariais
b) Artigo circ. internacional outros
c) Artigo circ. Nacional em Ciências Atuariais
d) Artigo circ. Nacional outros
e) Anais de Congresso Internacional de Ciências Atuariais
f) Anais de Congresso Internacional Outros
g) Anais de Congresso Nacional de Ciências Atuariais
h) Anais de Congresso Nacional outros
i) Relatórios Técnicos/Apostilas
j) Capítulo de livro
k) Livros em Ciências Atuariais
TOTAL

Pontos

