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Às treze horas e dez minutos (13:10min) do dia onze de abril de dois mil e dezessete, na 

sala da CPPD, 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 

1.253/16, de dezenove de dezembro de dois mil e dezesseis, reuniram-se visando 

realização de conferência, para efeito de homologação, da avaliação de 7 processos 

empreendida pelas respectivas comissões portariadas para fim de averiguação dos 

requerimentos docentes de progressão e/ou probatório. Os professores membros da 

CPPD presentes na reunião, a saber: Joaquim Torres Filho (Presidente da CPPD), 

Carlos Mendes Tavares, Jacqueline Britto Pólvora, Vera Regina Rodrigues da Silva, 

Mylene Ribeiro Moura Miranda, Max César de Araújo, Izabel Cristina dos Santos 

Teixeira, Artemis Pessoa Guimarães, Maria Leidiane Tavares Freitas e José Berto Neto 

analisaram a documentação recebida, conferindo o relatório final da CAD e o parecer 

final da CAD em cada um dos 7 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: Erika Helena Salles de Brito (proc.nº23282.002841/2017-94– Progressão 

funcional de Adjunto nível II para Adjunto nível III ); Marcelo Dario dos Santos 

Amaral (proc.nº23282.002407/2017-12- Progressão funcional de Adjunto-A nível I para 

Adjunto-A nível II ); Ciro de Miranda Pinto (proc. nº23282.001920/2017-88 – 

Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III ); Maria Gorete Flores Salles 

(proc.nº23282.001919/2017-53– Progressão funcional de Adjunto nível II para Adjunto 

nível III); Jeferson Falcao do Amaral (proc.nº23382.001903/2017-41- Estágio 

Probatório); Ana Carolina da Silva Pereira (proc. nº 23282.001805/2017-11- Progressão 

funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II ) e José Weyne de Freitas Sousa 

(proc.nº23282.008392/2016-15– Estágio Probatório). Na sequência, o prof. Joaquim 

Torres colocou em votação o Barema e não havendo manifestação o documento foi 

aprovado por unanimidade. Em conclusão aos trabalhos, o Professor Joaquim Torres fez 

um balanço de sua gestão e parabenizou o grupo pelo empenho e dedicação. Nada mais 

havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às treze horas e trinta e cinco 

minutos, 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. 

 

 

 


