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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e trinta minutos (13h30min) do dia primeiro de abril 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 da Comissão, reuniram-se com a 

seguinte pauta pré-definida: 1. Abertura dos trabalhos com a leitura da ata da reunião 

anterior pela secretária da CPPD; 2. Apresentação dos documentos já trabalhados e 

aprovados; 3. Inclusão de item no documento das normas que regem progressão e 

promoção; 4. Apresentação da planilha de pontuação do relatório de atividade docente 

(discussão e votação). 5. Outros assuntos. Registro que a reunião foi iniciada com trinta 

minutos de atraso (às 13h30min conforme especificado) do horário estabelecido (13h) e 

cumprido por todos os que estiveram na reunião, em decorrência de atraso da Professora 

Léia Cruz de Menezes, que se desculpou com os colegas ao adentrar a Sala de 

Videoconferência. Estiveram presentes à reunião os seguintes docentes: Mylene Ribeiro 

Moura Miranda, Rosane Arruda Dantas (suplente de Daniel Freire de Sousa), Alexandre 

Cunha Costa (suplente de Artemis Pessoa Guimarães), Albanise Barbosa Marinho 

(suplente do Prof. Max César de Araújo), Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, 

Mário Fernandes Biague, Izabel Cristina dos Santos Teixeira, Carlos Mendes Tavares, 

Maria Aparecida da Silva (suplente do Prof. Carlos Mendes Tavares), Vera Regina 

Rodrigues da Silva, Jacqueline Britto Pólvora, Sinara Mota Neves de Almeida, José 

Berto Neto, Léia Cruz de Menezes. O Presidente da Comissão, Professor Joaquim 

Torres, abriu os trabalhos solicitando que a Professora Léia Menezes, na condição de 

secretária da CPPD, lesse a ata da reunião do dia onze de março de dois mil e quatorze; 

ao término da leitura, a Professora Izabel Cristina dos Santos Teixeira destacou que o 

texto da ata não continha importante informação: no que concerne às duas reuniões que 

foram agendadas para aprimoramento dos documentos hoje objeto de votação pelos 

membros da CPPD reunidos. Ficou decidido que, na ata seguinte, nesta portanto, 

constará o registro do qual a Professora Izabel Cristina dos Santos Teixeira faz menção. 

Segue-se a assinatura da ata. Fica registrado, portanto, nesta ata, que as Professoras 

Izabel Cristina dos Santos Teixeira e Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne se 

ofereceram para conjuntamente com o Professor Joaquim Torres e a Professora Léia 

Menezes realizarem a tarefa de reformulação dos documentos em apreciação na reunião 

de hoje. Registro que essa combinação foi informal, não portariada, como destacou o 

Professor Joaquim Torres, e que, de fato, houve um cancelamento das datas acordadas 

para esse trabalho presencial, em decorrência da agenda de atividades acadêmicas da 
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Professora Léia Menezes e de problemas de saúde da mesma docente. Assim, o 

Professor Joaquim Torres e a Professora Léia Menezes acabaram por realizar a tarefa de 

reformulação da documentação, em conformidade com as ponderações feitas pelos 

membros da Comissão, em duas manhãs de trabalho não condizentes com as datas 

agendadas a princípio, o que inviabilizou a participação das Professoras Izabel Teixeira 

e Fátima Portela nesta atividade. Deliberações: Na ordem em que foram apresentados 

pelo Presidente da Comissão, Professor Joaquim Torres, os anexos II, III, IV, V e VI, 

VII (documentos que foram enviados por e-mail a todos os membros da CPPD para 

estudo e ponderações pela secretária da Comissão, a pedido do Presidente da Comissão, 

no dia 27 de março de 2014) foram aprovados, com o seguinte ajuste: onde lemos, nos 

anexos III e IV, “Avaliação da Congregação de Curso”, passamos a ler “Avaliação do 

Colegiado do Curso”. No que concerne ao anexo I “Planilha de Produtividade” 

(documentos também enviado por e-mail a todos os membros da CPPD para estudo e 

ponderações pela secretária da Comissão, a pedido do Presidente da Comissão, no dia 

27 de março de 2014), o Professor Joaquim Torres destacou as alterações que foram 

feitas, tendo por base a planilha elaborada pela anterior Comissão da CPPD. Destacou o 

Professor Joaquim Torres que algumas atividades tiveram sua respectiva pontuação 

aumentada e outras atividades, não contempladas, agora estão contempladas. Desta 

feita, a aprovação no probatório, a progressão e a promoção docente requerem 

envolvimento nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração. Fora 

enfatizado que a administração universitária agora estava devidamente comtemplada 

tanto em termos dos cargos existentes na UNILAB quanto em termos da pontuação 

devida a estas funções acadêmicas. Fora salientado também que as atividades 

envolvendo a Educação a Distância agora estavam devidamente contempladas. Quanto 

à Resolução da CPPD, os seguintes pontos foram objetos de votação: PONTO 01: Nota 

de Corte do cálculo da pontuação para progressão, promoção, probatório [0,5 x N1 + 

0,3 x N2 + 0,2 x N3] – 50 pontos para a Classe A e 70 pontos para as demais classes 

ou 70 pontos para todas as classes? Antes da votação, o Professor Joaquim Torres 

defendeu a nota de corte em 70 pontos para todas as classes, enfatizando a elevada 

pontuação da planilha em todos os quesitos, enfatizando a necessidade de não 

prestigiarmos a acomodação e destacando ser esta a nota de corte em geral adotada 

pelas universidades federais. Por sua vez, a Professora Izabel Cristina dos Santos 

Teixeira defendeu a nota de corte em 50 pontos para a Classe A e 70 pontos para as 

demais classes, argumentando a partir da realidade da universidade de Tocantins, na 

qual a docente atuou e ressaltando as dificuldades ainda enfrentadas pela UNILAB em 

termos de infraestrutura para o trabalho docente. Segue-se a votação: votaram a favor da 

nota de corte em 50 pontos as Professoras Izabel Cristina dos Santos Teixeira e Maria 

do Rosário de Fátima Portela Cysne. Votaram a favor da nota de corte em 70 pontos os 

Professores Mylene Ribeiro Moura Miranda, Rosane Arruda Dantas (suplente de Daniel 

Freire de Sousa), Alexandre Cunha Costa (suplente de Artemis Pessoa Guimarães), 

Albanise Barbosa Marinho, Mário Fernandes Biague, Carlos Mendes Tavares, Maria 

Aparecida da Silva, Vera Regina Rodrigues da Silva, Jacqueline Britto Pólvora, Sinara 
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Mota Neves de Almeida, e Léia Cruz de Menezes. Registro que o Professor José Berto 

não participou da votação em decorrência de estar como suplente na CPPD, com os dois 

titulares de seu Curso presentes na reunião. Deliberação: a nota de corte será de 70 

pontos para todas as classes. PONTO 02: Inserção na “Planilha de Produtividade” das 

seguintes atividades “Atuação na RIPES”, “Elaboração de Questões para Concurso 

Público” e “Atuação como Membros de Colegiados de Curso”. Todos os membros da 

Comissão reunidos votaram a favor destas inclusões. PONTO 03: Manutenção, na 

“Planilha de Produtividade”, de trabalho voluntário como item a ser pontuado para 

efeito de progressão, promoção, probatório ou retirada deste item. Antes da votação, a 

Professora Izabel Cristina dos Santos Teixeira argumentou a favor da manutenção do 

referido item, ponderando, a partir da realidade da universidade de Tocantins. Como 

destacou a Professora, em Tocantins, ela havia sido convocada para atuar como 

Membro de Júri popular e Conselho de Sentença, o que requereu ausentar-se de sala de 

aula. Além disso, a Professora Izabel Teixeira, conforme nos relatou, participou, 

conjuntamente com outros docentes, a convite da Prefeitura de Araguaína (Campus da 

UFT), de júri de quadrilha de festa junina, evento local muito significativo para a 

cidade, o que viabilizou a integração entre os docentes e os membros da comunidade. 

Também destacou a Professora Izabel Teixeira a ênfase que a UNILAB concede, em 

suas diretrizes, ao envolvimento da UNILAB com a comunidade, relembrando a 

docente que a sugestão de “trabalho voluntário” na planilha da UNILAB tinha advindo 

da gestão do Professor Dr. Paulo Speller. Na sequência, a Professora Léia Menezes 

destacou que a inclusão de “trabalho voluntário” na planilha significa, em último fim, 

transformar trabalho voluntário em remuneração salarial, o que descaracterizaria por 

completo a ideia de “trabalho voluntário”; além disso, destacou a Professora Léia que 

todas as universidades têm por obrigação se engajar com a comunidade e que fazemos 

isso, especialmente, por meio das atividades de extensão, que já estão contempladas na 

planilha. Dando sequência à discussão, o Professor José Berto enfatizou sua 

preocupação com atitudes oportunistas, caso o item “trabalho voluntário” constasse na 

tabela, destacou ainda o Professor José Berto que atender a convocação para Júri é 

dever cívico, inclusive com previsão de inclusão como dias (ou dias) de férias para o 

servidor público, e que convite para participar de júri de festa junina é uma deferência 

que a comunidade faz aos professores, cabendo a cada professor aceitar ou não, o que 

não tem relação com suas atividades como docente. Sobre esse ponto, ainda falou a 

Professora Jacqueline Britto Pólvora, anuindo com as ponderações do Professor José 

Berto. Segue-se a votação: votaram a favor da permanência de trabalho voluntário 

como atividade a ser pontuada para efeito de progressão, promoção, probatório a 

Professora Izabel Cristina dos Santos Teixeira. Votaram a favor da retirada do item 

trabalho voluntário da planilha os demais docentes da Comissão reunidos. Deliberação: 

retirada do “trabalho voluntário” da planilha. PONTO 04: Inserção do item “Atividades 

específicas da área” na planilha, conforme proposta da Professora Izabel Cristina dos 

Santos Teixeira. A referida docente justificou sua proposta lembrando a todos que esse 

item está inclusive no Lattes, o que possibilita que uma determinada atividade, não 
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contemplada nos demais itens, possa ser devidamente pontuada. Todos os membros da 

Comissão reunidos votaram a favor desta inclusão. Findadas as votações, seguiram-se 

as deliberações: uma comissão foi formada para trabalhar na versão final dos 

documentos que serão levados ao CONSUNI. Compõem esta comissão as Docentes 

Jacqueline Britto Pólvora, Sinara Mota Neves de Almeida e Mylene Ribeiro Moura 

Miranda. Esta comissão, em interlocução, via e-mail, com o Presidente da Comissão, 

Professor Joaquim Torres, e a Secretária da CPPD, Professora Léia Menezes, reunir-se-

á a fim de fazer os ajustes finais na documentação apreciada e votada. Esta atividade 

deve estar concluída no dia 14 de abril de 2014, pois, no dia 15 de abril de 2014, toda a 

documentação será enviada, pelo Professor Joaquim Torres, à apreciação dos membros 

do CONSUNI. 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 quatro páginas e subscrevi a presente ata; que, 

depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes. 

 

Mylene Ribeiro Moura Miranda 

_____________________________________________ 

Rosane Arruda Dantas ____________________________________________________ 

Alexandre Cunha Costa ___________________________________________________ 

Albanise Barbosa Marinho ________________________________________________ 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne ____________________________________ 

Mário Fernandes Biague __________________________________________________ 

Izabel Cristina dos Santos Teixeira __________________________________________ 

Carlos Mendes 

Tavares____________________________________________________ 

Maria Aparecida da Silva 

__________________________________________________ 

Vera Regina Rodrigues da Silva 

_____________________________________________ 

Jacqueline Britto Pólvora __________________________________________________ 

Sinara Mota Neves de Almeida _____________________________________________ 

José Berto Neto _________________________________________________________ 

Léia Cruz de Menezes ____________________________________________________ 
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Secretária 

Léia Cruz de Menezes ____________________________________________________ 

Redenção, terça-feira, dia 01º de abril de 2014. 


