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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às quatorze horas (14:00 h) do dia vinte e quatro de maio 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 2013 e 

considerando a portaria no. 1.108, de nove de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-

se com os seguintes pontos de pauta: Aprovação da ata da reunião anterior e análise de 

processos de progressão funcional e finalização do estágio probatório. Estiveram 

presentes à reunião os seguintes docentes: Joaquim Torres Filho (Presidente da CPPD), 

Artemis Pessoa Guimarães, Jacqueline Britto Pólvora, José Berto Neto, Márcio Flávio 

Moura de Araújo, Maria de Fátima Portela, Max César de Araújo, Vera Regina Rodrigues 

da Silva e Mylene Ribeiro Moura Miranda. O presidente da CPPD, prof. Joaquim Torres 

Filho, abriu os trabalhos lendo a ata do mês de março. Embora a ata tenha sido aprovada, 

nem todos os docentes a assinaram, ficando pendentes algumas assinaturas para serem 

coletadas na reunião do mês de junho. Na sequência, os membros da CPPD iniciaram a 

avaliação 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 da UNILAB). Os processos aprovados eram dos seguintes 

interessados: Sâmia Nagib Maluf ( proc. nº 23282.000294/2016-21 -Promoção funcional 

de Adjunto IV para Associado I); Jeferson Falção do Amaral (proc.nº  

23282.001344/2016-98- Progressão funcional de Adjunto -A nível I para Adjunto-A nível 

II ); Maria Cristiane Martins de Souza (proc nº 23282.007887/2015-38 -Progressão 

funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II ); Artemis Pessoa Guimarães 

(proc nº 23282.002408/2016-78- Progressão funcional de Adjunto II para III); Kennedy 

Cabral Nobre (proc nº 23282.003411/2016-17 -Progressão funcional de Adjunto-A nível 

I para Adjunto-A nível II ); Vera Regina Rodrigues da Silva (proc nº 23282.001398/2016-

53 -Estágio Probatório); Roberto Kennedy Gomes Franco (proc nº 23282.001590/2016-

40 -Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II ); José Berto Neto 

(proc nº 23282.001356/2015-31 -Promoção funcional de Adjunto IV para Associado I); 

Juan Carlos Alvarado Alcócer (proc nº 23282.002105/2016-55 -Estágio Probatório); 

Francisco Washington Araújo Barros Nepomuceno (proc nº 23282.002668/2016-43-

Estágio Probatório); Mylene Ribeiro Moura Miranda (proc nº 23282.001671/2016-40 -

Progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II); Edson Holanda Lima Barboza (proc 

nº 23282.003338/2016-75-Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A 

nível II ) ; Jober Fernando Sobczak (proc nº 23282.003409/2016-30 - Progressão 

funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II ) e Jacqueline Cunha da Serra 

Freire (proc nº 23282.003667/2016-16 -Progressão funcional de Adjunto III para Adjunto 
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IV). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às quinze horas e trinta 

minutos (15:30 min), da qual, para constar, eu Mylene Ribeiro Moura Miranda, que 

secretariei a reunião em questão, lavrei e subscrevi a presente ata; que depois de lida e 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 

 

 

 

 


