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Ata da reunião extraordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e vinte e minutos (13:25min) do dia vinte e seis de outubro de dois mil e 

dezesseis, na sala de reunião do gabinete dos professores, no campus das Auroras, 

UNILAB, Redenção-Ceará, os membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), nomeados pela Portaria nº 758 da UNILAB, de dezenove de dezembro de 

dois mil e treze e considerando a portaria nº 1.108, de nove de dezembro de dois mil e 

quinze, reuniram-se com o seguinte ponto de pauta: Apresentação das propostas de 

modificação do barema. Estiveram presentes à reunião os seguintes docentes: Joaquim 

Torres Filho (Presidente da CPPD), Izabel Cristina dos Santos Teixeira, Andrezza Araújo 

de França, Mylene Ribeiro Moura, José Berto Neto, Juan Carlos Alvarado Alcócer, Max 

César de Araújo, José Cleiton Sousa dos Santos, Maria do Rosário de Fátima Portela, 

Otávia Marques de Farias e Vera Regina Rodrigues da Silva.  Foi justificada a ausência 

da docente Jacqueline Britto Pólvora. O professor Joaquim Torres Filho cumprimentou 

os presentes e havendo quórum declarou aberta a reunião. A professora Andrezza Araújo 

de França iniciou os trabalhos relatando ao grupo que havia consultado o setor de 

informática a fim de obter informações sobre os procedimentos necessários para 

transformar o barema em um formulário eletrônico. De acordo com a docente, a resposta 

dada foi que só seria possível tratar do assunto após o envio de um memorando solicitando 

o agendamento de uma reunião. Na ocasião, a profa. Andrezza Araújo criticou aqueles 

procedimentos burocráticos e defendeu a utilização do formulário eletrônico que, ao seu 

ver, proporcionaria mais eficiência aos trabalhos da CPPD. Na ocasião, os professores 

Joaquim Torres e Fátima Portela manifestaram-se favoráveis ao tema e citaram exemplos 

de instituições que já trabalhavam com processos digitais. Após discussão do grupo, ficou 

definido que seria enviado o memorando para agendar a reunião com o pessoal da 

informática. Dando prosseguimento aos trabalhos, a profa. Andrezza Araújo iniciou a 

apresentação das propostas de modificação do barema. Na proposta apresentada, o 

barema teria uma pontuação máxima de 700 pontos, dividida entre as áreas: 

administrativa (até 100 pontos) de ensino (até 300 pontos), pesquisa (até 300 pontos) e 

extensão (até 300 pontos). Assim, na área de ensino ficariam os campos: “Atividade de 

ensino na Unilab” (com 100 pontos); “Atividades de orientação de alunos” (com 100 

pontos) e “Atividades acadêmicas especiais” (com 100 pontos). A área de pesquisa teria 

o campo “Atividades de pesquisa” (com 300 pontos). Por sua vez, na área de extensão 

estariam os campos: “Atividades de extensão” (com 150 pontos) e “Produção 

bibliográfica, artística e cultural” (com 150 pontos). E por fim, a área administrativa 

contemplaria o campo “Atividades de administração/acadêmica” (com 100 pontos). 

Naquele momento, a profa. Fátima Portela sugeriu que as pontuações das atividades 

administrativas correlacionadas ao ensino, pesquisa e extensão tivessem pontuações 

maiores que as pontuações das atividades de administração geral. A profa. Andrezza 
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Araújo, por sua vez, ressaltou que aquela era apenas uma proposta preliminar, a qual 

poderia ser modificada conforme o entendimento do grupo. Na sequência, a professora 

Otávia Marques destacou que as pontuações estavam proporcionais as gratificações e não 

ao trabalho da função e, por isso, precisavam ser revisadas. Em seguida, o professor 

Joaquim Torres ponderou que a correção da pontuação seria a segunda etapa do processo, 

cuja análise aconteceria em outra reunião. Na continuidade, a professora Andrezza Araújo 

iniciou a apresentação de cada item dos campos do barema. No modelo apresentado, 

foram removidos alguns itens repetidos e acrescentados novos a fim de contemplar 

atividades ausentes. Findada a apresentação, o professor Joaquim Torres agradeceu a 

todos e parabenizou a subcomissão pelo excelente trabalho. Na ocasião, o docente 

solicitou que fosse feio os ajustes finais na documentação e seu posterior envio aos 

Institutos para apreciação. Assim, a apresentação da versão final do documento com as 

devidas pontuações dar-se-á na próxima reunião extraordinária da CPPD para que todos 

confiram se as modificações estão de acordo com os apontamentos indicados.  Em anexo 

a esta ata, segue-se o documento aqui citado, objeto de análise dessa reunião. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às quinze horas, da qual, para constar, 

eu, Camila de Oliveira Freitas, secretária executiva lotada na Secretaria dos Conselhos e 

Comissões, lavrei e subscrevi a presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada 

por mim e pelos demais presentes. 

 

Andrezza Araújo de França_____________________________________________ 

Izabel Cristina dos Santos Teixeira_______________________________________ 

Joaquim Torres Filho (Presidente da CPPD) ________________________________ 
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