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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente

Às treze horas e cinquenta minutos (13:50min) do dia vinte e dois de junho 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 2015, 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), Carlos Mendes Tavares,
José Berto Neto, Max César de Araújo, Mylene Ribeiro Moura Miranda, Daniel Freire de
Sousa, Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, Artemis Pessoa Guimarães e Otávia
Marques de Farias. Justificaram suas ausências os professores Mário Fernandes Biague e
Izabel Cristina dos Santos Teixeira. O professor Joaquim Torres Filho (presidente da
CPPD) abriu os trabalhos comunicando ao grupo que o Conselho Universitário aprovou,
em sua 39ª sessão ordinária, a resolução de professor titular. Na ocasião, o professor
Joaquim Torres ressaltou que a resolução de ingresso docente ainda não havia sido
aprovada pelo Consuni e informou que já havia solicitado uma audiência com o magnífico
reitor para debater a aprovação do documento. Na sequência, o professor José Berto Neto
pediu a palavra para comunicar que o professor Daniel Freire tinha solicitado
redistribuição para a Universidade Federal do Ceará (UFC) e consequentemente, dentro
dos próximos meses, deixaria a CPPD. Naquele momento, o professor José Berto Neto
parabenizou o professor Daniel Freire pelo seu trabalho na Unilab – em especial na CPPD
- ressaltando que seria uma grande perda para a instituição. O professor Daniel Freire, por
sua vez, ponderou que o motivo da solicitação era devido a problemas pessoais e esperava
não precisar entrar na justiça para ter seu pedido deferido. Em seguida, o professor José
Berto Neto pediu novamente a palavra e acrescentou que seria lamentável o professor
Daniel Freire necessitar recorrer aos meios judiciais para conseguir a redistribuição. Em
conclusão, o professor Daniel Freire agradeceu ao grupo pelas palavras de apoio e
compreensão. Na sequência, o professor Joaquim Torres (Presidente da CPPD) solicitou
a leitura da ata do mês de maio. A leitura foi feita pela profa. Mylene Ribeiro. Após a
aprovação da ata, todos os presentes à reunião de junho que compareceram à reunião de
maio assinaram o documento. Dando sequência aos trabalhos, 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 na Unilab). Os processos aprovados eram dos
seguintes interessados: Fábio Baqueiro Fiqueiredo (proc.nº23282.004894/2016-69 –
Estágio Probatório); Violeta Maria de Siqueira Holanda (proc.nº23282.004708–2016-91-
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Estágio Probatório); Otávia Marques de Farias (proc. nº23282.004293/2016-56 –
Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Maria do Rosário de
Fátima Portela Cysne (proc.nº23282.004210/2016-29– Progressão de Adjunto III para
Adjunto IV); Ana Paula Sthel Caiado(proc.nº23382.004149/2016-10- Estágio
Probatório); Luís Carlos Silva de Sousa (proc. nº 23282.003648/2016-90- Progressão
funcional de Adjunto nível I para II); Cícero Saraiva Sobrinho
(proc.nº23282.003647/2016-45– Progressão funcional de Adjunto II para Adjunto III );
Luis Carlos Silva de Sousa (proc.nº 23382.003513/2016-24- Estágio Probatório) e
Rafaella Pessoa Moreira (proc. nº23382.003407/2016-41- Progressão funcional de
Adjunto II para Adjunto III). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada
encerrada às quinze horas, 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.

