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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e trinta minutos (13h30min) do dia quatorze de agosto de dois mil e 

quatorze, no anfiteatro 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: 

(I) Leitura da ata da reunião anterior; (II) Sugestões para o barema; (III) Resolução 

concurso professor titular; (IV) Outros assuntos. Estiveram presentes à reunião os 

seguintes docentes: Léia Cruz de Menezes, Artemis Pessoa Guimarães, Max César de 

Araújo, Carlos Mendes Tavares, Daniel Freire de Sousa, Silvia Helena Roberto de Sena, 

Mylene Ribeiro Moura Miranda, Joaquim Torres Filho, Jacqueline Britto Pólvora, Vera 

Regina Rodrigues da Silva, Izabel Cristina dos Santos Teixeira, Mário Fernandes 

Biague. Registro as ausências, na representação do Instituto de Ciências Sociais 

Aplicadas – Curso de Administração Pública –, da Professora Maria do Rosário de 

Fátima Portela Cysne (a qual não foi representada por sua suplente); na representação 

do Instituto de Ciências da Saúde – Curso de Enfermagem –, do Professor Márcio 

Flávio Moura de Araújo (o qual não foi representado por sua suplente). O Presidente da 

Comissão, Professor Joaquim Torres, abriu os trabalhos lembrando ao grupo as 

orientações do MEC para o preenchimento da vaga de Professor Titular, que deve 

ocorrer via concurso público. Informou também que, no dia dezesseis de junho de 2014, 

segundo informe da Pró-Reitora de Graduação, Professora Andrea Linard, a Magnífica 

Reitora, Professora Nilma Gomes, convocará a CPPD para deliberar sobre os critérios 

que definirão para qual dos Institutos da UNILAB irá a vaga de Titular destinada à 

UNILAB – das 175 vagas liberadas pelo Governo Federal, 01 foi destinada à UNILAB 

–, explicou o Prof. Joaquim Torres. Ainda, no introito da reunião, o Professor Joaquim 

Torres destacou o fato de trinta e sete processos estarem à espera do início dos trabalhos 

da CPPD e a necessidade de conversarmos com todos os professores da UNILAB que 

têm perfil para compor as bancas de avaliação dos processos de progressão e ascensão 

funcional a fim de sensibilizá-los para a importância da tarefa e procedermos a um 

treinamento de como se dará o trabalho. Após esses informes introdutórios, o Professor 

Joaquim Torres solicitou que a Professora Léia Menezes, na condição de secretária da 

CPPD, lesse a ata da reunião do dia primeiro de abril de dois mil e quatorze. Segue-se a 

assinatura da ata. Segundo ponto da pauta: sugestões para o barema. A partir das 

sugestões enviadas pela Professora Léia Menezes, por e-mail, a todo o grupo, da 

resposta ao e-mail concedida pela Professora Maria Aparecida e das ponderações feitas 

durante a reunião, chegamos, como grupo, ao entendimento de que no barema devem 
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constar: (I) Coordenador geral de outras atividades técnicas, científicas, culturais, 

artísticas e desportivas; (II) Coordenador de Curso de Pós-Graduação stricto sensu (por 

mês); (IV) Secretário de banca de concurso público para Professor da Carreira do 

Magistério; (V) Secretário de banca de concurso público para professor substituto; (VI) 

Coordenador UAB, EAD ou CANFOR (por mês); (VII) Coordenador Adjunto UAB, 

EAD ou CANFOR (por mês); (VIII) Secretario de comissões/coordenações e de outras 

atividades técnicas, científicas, culturais, artísticas e desportivas; (IV) Coordenação de 

núcleos e laboratórios de estudo, pesquisa, extensão, arte, cultura, desporto e outros (por 

mês). Terceiro ponto da pauta: Resolução concurso Professor Titular. Foi aprovada a 

Resolução enviada à apreciação dos membros da Comissão pelo Professor Joaquim 

Torres, a qual é resultante de melhorias ao texto da Resolução da Universidade Federal 

do Ceará. A partir da observação do Professor Daniel Freire, os membros da Comissão 

reunidos aprovaram reformulação na redação do artigo 4º parágrafo IV, que ganhou a 

seguinte redação “IV - Estar há pelo menos 16 (dezesseis) anos no magistério superior 

e/ou 2 (dois) no mínimo, Classe D no nível IV, com denominação de Professor 

Associado. ” O acréscimo de “estar há pelo menos 16 (dezesseis) anos no magistério 

superior” permite que docentes de instituições particulares de ensino superior, não 

sujeitos, portanto, à terminologia da carreira do Magistério Superior dos servidores 

públicos, possam se candidatar à vaga de Professor Titular. Quanto à redação do 

parágrafo terceiro “Somente será admitido, para fins de inscrição, o diploma de Livre 

Docente obtido em condições equivalentes às exigências do art. 150 do Regimento 

Geral da UFC”, os membros da Comissão reunidos optaram pela seguinte redação: 

“Somente será admitido, para fins de inscrição, o diploma de Livre Docente 

reconhecido pelo MEC”. Como conclusão da reunião, o Professor Joaquim Torres 

informou que, no dia 16 de junho de 2014, reunir-se-á, conjuntamente com a Pró-

Reitora de Graduação, Professora Andrea Linard, com a Magnífica Reitora, Professora 

Nilma Gomes, quando, então, será definida a data em que o CONSUNI se reunirá para 

deliberar acerca da documentação da CPPD. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

declarada encerrada às 15h, da qual, para constar, eu, Léia Cruz de Menezes, docente 

lotada no Instituto de Humanidades e Letras, lavrei em três páginas e subscrevi a 

presente ata; que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos demais presentes. 

 

Joaquim Torres Filho_____________________________________________________ 

Mário Fernandes Biague __________________________________________________ 

Léia Cruz de Menezes ____________________________________________________ 

Artemis Pessoa Guimarães 

_________________________________________________ 

Max César de Araújo _____________________________________________________ 
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Carlos Mendes 

Tavares____________________________________________________ 

Daniel Freire de Sousa ____________________________________________________ 

Sílvia Helena Roberto de Sena 

______________________________________________ 

Mylene Ribeiro Moura Miranda 

_____________________________________________ 

Jacqueline Britto Pólvora __________________________________________________ 

Vera Regina Rodrigues da Silva 

_____________________________________________ 

Izabel Cristina dos Santos Teixeira __________________________________________ 

 

Secretária 

Léia Cruz de Menezes ____________________________________________________ 

Redenção, terça-feira, dia 03 de junho de 2014. 


