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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e dez minutos (13h10min) do dia onze de fevereiro de dois mil e 

quatorze, na sala de Videoconferência do 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 302 da UNILAB, de dezessete de junho de dois mil e treze, 

publicada no DOU de dezoito de junho de dois mil e treze e considerando a Resolução 

Nº 027/2013, visando dar continuidade aos trabalhos iniciados no dia vinte de fevereiro 

de dois mil e quatorze, reuniram-se com a seguinte pauta pré-definida: 1. Abertura dos 

trabalhos pelo presidente da CPPD; 2. Leitura da ata da reunião anterior pela secretária 

da CPPD; 3. Rever a Resolução 027/2013 – Os membros da Comissão irão (a) estudar a 

referida resolução e propor, individualmente, melhorias ao texto; 4. Portaria 554/junho 

2013; 5. Deliberar acerca das normas relativas à progressão e promoção; 6. Proposição 

de resolução para o estágio probatório; 7. Encaminhamentos; 8. Outros assuntos. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes docentes: Antonio Vieira da Silva Filho, 

Mylene Ribeiro Moura Miranda, Daniel Freire de Sousa, Artemis Pessoa Guimarães, 

Albanise Barbosa Marinho, Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, Mário 

Fernandes Biague, Izabel Cristina dos Santos Teixeira; Carlos Mendes Tavares, Márcio 

Flávio Sousa de Araújo, Vera Regina Rodrigues da Silva, Jacqueline Britto Pólvora, 

Sinara Mota Neves de Almeida, José Berto Neto. O Presidente da Comissão, Professor 

Joaquim Torres, abriu os trabalhos dando as boas-vindas aos presentes e agradecendo a 

todos pelo profissionalismo. Na sequência, a Professora Léia Menezes, na condição de 

secretária da CPPD, leu a ata da reunião do dia vinte de fevereiro de dois mil e quatorze; 

ao término da leitura, todos os presentes assinaram a ata. Deliberações: Nos âmbitos da 

Resolução 027/2013 e do anexo IX (documentos que foram enviados por e-mail a todos 

os membros da CPPD para estudo e ponderações) – foram aprovadas melhorias nos 

textos de ambos os documentos, em conformidade com as sugestões encaminhadas por 

e-mails pelos membros da Comissão entre a primeira reunião da CPPD e esta segunda. 

A apresentação dos referidos documentos com as correções aprovadas dar-se-á na 

próxima reunião da CPPD para que todos confiram se as correções estão conformes os 

apontamentos indicados. Nos âmbitos dos anexos II, IV, V, VI, VII e VIII (documentos 

que foram enviados por e-mail a todos os membros da CPPD para estudo e 

ponderações) – foram aprovados os textos destes documentos sem alterações. No 

âmbito da planilha que especifica as atividades e suas respectivas pontuações para efeito 

de Progressão e Promoção docente, proposta pelo Presidente da Comissão, Professor 

Joaquim Torres, à apreciação de todos os membros da CPPD, foram apreciadas as 

ponderações dos membros da CPPD, as quais foram encaminhadas por e-mails aos 

membros da Comissão entre a primeira reunião da CPPD e esta segunda. Ficou 
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decidido, em conformidade com as ponderações da Professora Izabel Cristina dos 

Santos Teixeira, que a planilha elaborada pela anterior Comissão da CPPD seria 

contrastada com a tabela proposta pelo Presidente da Comissão, Professor Joaquim, de 

modo a aproveitarmos o excelente trabalho já realizado pela Comissão anterior. Ficou 

decidido que uma terceira planilha, portanto, fruto da junção das duas planilhas aqui 

citadas, seria produzida e enviada por e-mail à apreciação dos membros da CPPD para 

votação na reunião seguinte. Quanto ao tópico “estágio probatório”, houve a 

compreensão dos membros da CPPD reunidos que a avaliação do estágio probatório 

ficará sob a responsabilidade da CPPD. Uma subcomissão – CAEP – Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório – será constituída entre os membros da CPPD. Em 

anexo a esta ata, seguem-se os documentos aqui citados, objetos de análise na reunião. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às 16h30min, da qual, 

para constar, eu, Léia Cruz de Menezes, docente lotada no Instituto de Humanidades e 

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

será assinada pelos demais presentes. 

Antonio Vieira da Silva Filho _______________________________________________ 

Mylene Ribeiro Moura Miranda_____________________________________________ 

Daniel Freire de Sousa____________________________________________________ 

Artemis Pessoa Guimarães_________________________________________________ 

Albanise Barbosa Marinho_________________________________________________ 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne ____________________________________ 

Mário Fernandes Biague___________________________________________________ 

Izabel Cristina dos Santos Teixeira___________________________________________ 

Carlos Mendes Tavares ___________________________________________________ 

Márcio Flávio Sousa de Araújo______________________________________________ 

Vera Regina Rodrigues da Silva_____________________________________________ 

Jacqueline Britto Pólvora__________________________________________________ 

Sinara Mota Neves de Almeida______________________________________________ 

José Berto Neto__________________________________________________________ 

 

Secretária 

Léia Cruz de Menezes ____________________________________________________ 
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Redenção, terça-feira, dia 11 de Março de 2014. 


