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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e cinquenta e dois minutos do dia dois de dezembro de dois mil e quinze, 

no auditório administrativo, no campus da Liberdade, 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 2013 e considerando a 

resolução nº 27/2013, reuniram-se com os seguintes pontos de pauta: Aprovação da Ata 

da reunião anterior e  avaliação de processos de estágio probatório e progressão funcional. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes docentes: Joaquim Torres Filho (Presidente 

da CPPD), Mário Fernandes Biague (Vice-Presidente da CPPD), Carlos Mendes Tavares, 

Izabel Cristina dos Santos Texeira, Mylene Ribeiro Moura Miranda, José Berto Neto, 

Max César de Araújo e Jacqueline Britto Pólvora. Justificaram suas ausências as 

professoras: Leia Cruz de Menezes, Vera Regina Rodrigues da Silva e Artemis Pessoa 

Guimarães. O presidente da CPPD, prof. Joaquim Torres Filho, abriu os trabalhos 

solicitando a leitura da ata da reunião da CPPD do mês de novembro. A leitura foi feita 

pela professora Izabel Cristina Teixeira. Após a aprovação da ata, todos os presentes à 

reunião de dezembro que compareceram à reunião de novembro assinaram o documento. 

Dando sequência aos trabalhos, o professor Joaquim Torres informa ao grupo acerca da 

prorrogação, por mais um ano, do mandato dos membros da CPPD.  Na ocasião, o 

presidente da CPPD destacou que a grande missão da comissão, nessa prorrogação, será 

trabalhar as pendências existentes, tais como: alteração do art.15 da resolução 23/2014, 

para inclusão da avaliação discente na fórmula da nota final; disponibilização no SIGAA 

dos formulários de avaliação dos pares e discentes; reformulação da planilha (anexo I), 

bem como exigir dos Institutos maior empenho na realização da avaliação dos pares. 

Neste ponto, a professora Jacqueline Pólvora pede a palavra e pondera acerca da 

necessidade de reformular a avaliação dos pares (anexo IX) que, ao seu modo de ver, 

torna a avaliação difícil e constrangedora para o avaliador. Na sequência, o professor Max 

César acrescenta que considera difícil avaliar o colega e sugere ao grupo formar uma 

comissão, com os membros suplentes, para trabalhar na reformulação das planilhas. Neste 

momento, o professor José Berto pede a palavra e pondera que a avaliação dos pares é 

necessária e, ao seu ver, não há nenhum constrangimento em avaliar os colegas, pois 

avaliar e ser avaliado é inerente à profissão. Concluindo sua fala, o professor José Berto 

explica que a reformulação deve ser feita na planilha (anexo I) e não na avaliação dos 

pares (anexo IX). Neste ponto, a professora Izabel Cristina ressalta que a planilha (anexo 

I) deve ser reformulada, pois está voltada basicamente para o curriculum lattes e não 

contempla totalmente os aspectos previstos na Lei 8.112/90. Finalizando as discussões, o 

professor Joaquim Torres acrescenta que a reformulação na planilha (anexo I) é para 

corrigir algumas distorções e deverá ser trabalhada, pela CPPD, durante a prorrogação do 

mandato. Dando continuidade aos trabalhos, os membros da CPPD iniciaram a avaliação 
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dos processos de progressão e probatório, conferindo o relatório final da CAD e o parecer 

final da CAD em cada um dos processos e anexando, a cada processo, como último 

documento, o relatório final da CPPD (anexo IV, conforme documentação 

disponibilizada no site na Unilab). Os processos aprovados eram dos seguintes 

interessados:  Maria Auxiliadora Bezerra Fechine  (nº23282.006206/2015-14 – 

Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II); João Francisco da Silva 

Filho(nº23282.004589/2015-96– Progressão funcional de Assistente-A I para Assistente-

A II); Márcia Barbosa de Sousa ( nº23282.006304/2015-51 – Progressão funcional de 

Professor Adjunto A nível I para Adjunto A nível II); Francisco Vitor Macedo 

Pereira(nº23282.005539/2015-26– Progressão funcional de Professor Adjunto-A I para 

Adjunto-A II); Alexandre Cunha Costa (nº23282.003755/2015-37– Progressão funcional 

de Professor Adjunto-A I para Adjunto-A II); Carlos Henrique Lopes Pinheiro (nº 

23382.006508/2015-92- Progressão funcional de Professor Adjunto-A I para Adjunto-A 

II); Luma Nogueira de Andrade ( nº23382.005367/2015-91- Progressão funcional de 

Professor Adjunto-A I para Adjunto-A II); Edmara Chaves Costa (nº23382.004553/2015-

11- Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II); Thiago Moura de 

Araújo (nº23382.005020/2015-48- Progressão funcional de Professor Adjunto A nível I 

para Adjunto A nível II); José Berto Neto ( nº23382.001357/2015-86- Progressão 

funcional de Professor Adjunto III para Adjunto IV); Erika Helena Salles de Brito ( nº 

23382.004925/2015-09- Progressão funcional de Professor Adjunto I para Adjunto II); 

Juliana Jales de Hollanda Celestino (nº23382.003595/2015-26- Progressão funcional de 

Professor Auxiliar I para Auxiliar II); Herminio Miguel de Oliveira Filho  

(nº23282.005196/2015-08- Progressão funcional de Assistente-A nível I para Assistente-

A nível II); Cláudia Ramos Carioca (nº23282.005366/2015-46- Progressão funcional de 

Professor Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Ivan Maia de Melo  

(nº23282.005564/2015-18–Estágio probatório);Ludmylla Mendes Lima 

(nº23282.004471/2015-68 – Estágio probatório); Carla Susana Alem Abrantes  

(nº23282.003636/2015-84 – Estágio probatório); Edmara Chaves Costa 

(nº23282.004552/2015-68- Estágio probatório); Danila Fernandes Tavares  

(nº23282.003220/2015-66- Estágio probatório); Aiala Vieira Amorim 

(nº23282.004951/2015-29- Estágio probatório); Rodrigo Ordine Graça 

(nº23282.006362/2015-85- Estágio probatório); Robério Américo do Carmo Souza 

(nº23282.004378/2015-53- Estágio probatório); Gledson Ribeiro de Oliveira  

(nº23282.006136/2015-02- Estágio probatório); Maurílio Machado Lima Júnior  

(nº23282.002915/2015-2- Estágio probatório) e Luis Tomas Domingos 

(23282.004902/2015-96- Estágio probatório).  Em conclusão aos trabalhos, o Presidente 

da CPPD, Professor Joaquim Torres, agradeceu a todos. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi declarada encerrada às quinze horas e quarenta minutos, da qual, para constar, 

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

Comissões, lavrei em duas páginas e subscrevi a presente ata; que, depois de lida e 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 


