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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente

Às quatorze horas e treze minutos do dia dezesseis de junho de dois mil e quinze, no
espaço de reuniões da PROGRAD, no campus dos Palmares, UNILAB, Acarape-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,
reuniram-se com a seguinte pauta: (1º) Leitura da ata da reunião anterior; (2º) Avaliação
de processos de probatório e progressão funcional e (3º) Ordenamento e preenchimento
correto das informações nos processos de progressão/probatório. Estiveram presentes à
reunião os seguintes docentes: Joaquim Torres Filho (Presidente da CPPD), Mário
Fernandes Biague (Vice-Presidente da CPPD), José Sérgio Amâncio de Moura
(Substituindo a docente Titular profa.Léia Cruz de Menezes), Artemis Pessoa Guimarães,
Vera Regina Rodrigues da Silva, Izabel Cristina dos Santos Teixeira, José Berto Neto
(Substituindo a docente Titular Sinara Mota Neves de Almeida), Max César de Araújo e
a secretária executiva Camila de Oliveira Freitas. Justificaram suas ausências os
professores Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne, Carlos Mendes Tavares e Silvia
Helena Roberto de Sena. 1º Ponto da Pauta: aprovação da ata anterior. O presidente
da CPPD, prof. Joaquim Torres Filho, abriu os trabalhos realizando a leitura da ata da
reunião do dia treze de maio de dois mil e quinze, que, após aprovação, foi assinada pelos
presentes. 2º Ponto da Pauta: Avaliação dos processos de progressão/probatório. Na
sequência, os membros da CPPD iniciaram a análise da documentação recebida,
conferiram o relatório final da CAD e o parecer final da CAD em cada processo e
anexaram, a cada um dos processos, como último documento, o relatório final da CPPD
(anexo IV, conforme documentação disponibilizada no site na Unilab). Os processos
homologados eram dos seguintes interessados: Maria Aparecida da Silva (requisição de
progressão de Associado I para Associado II. Número do Processo: 23282.001557/201458), Cícero Saraiva Sobrinho (Estágio Probatório. Número do Processo:
23282.001056/2015-52), Ciro de Miranda Pinto (requisição de progressão de Adjunto I
para Adjunto II. Número do Processo: 23282.001150/2015-10), Maria Gorete Flores
Salles (requisição de progressão de Adjunto I para Adjunto II. Número do Processo:
23282.001149/2015-87), José Berto Neto (requisição de progressão de Adjunto I para
Adjunto II. Número do Processo: 23282.000907/2015-40), Izabel Cristina dos Santos
Teixeira (requisição de progressão de Adjunto II para Adjunto III. Número do Processo:
232882.000569/2015-46) e Rebeca de Alcantara e Silva Meijer (requisição de progressão
de Adjunto I para Adjunto II. Número do Processo: 23282.000972/2015-75). 3º ponto da
pauta: Ordenamento e preenchimento correto das informações nos processos de
progressão/probatório. O professor Joaquim Torres destacou a importância do
preenchimento correto da planilha (anexo I), principalmente dos itens subtotalização,
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totalização e paginação, bem como da presença da avaliação discente e da avaliação dos
pares, a qual passará a ser obrigatória sempre que for possível atingir o perfil de 50%
mais 1 do total de docentes do instituto do professor avaliado. Na ocasião, o prof. Joaquim
ressaltou a necessidade de reformular os anexos IX (avaliação dos pares) e X (avaliação
discente) de modo a unificá-los em um único formulário de avaliação ensinoaprendizagem e disponibilizá-lo no sistema SIG. Ainda no introito da reunião, o professor
comunicou que foi convidado pelo Magnifico reitor, prof. Tomaz Aroldo, a participar do
próximo CONSUNI que tratará, dentre outros temas, das políticas de pessoal docente.
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 em duas páginas e subscrevi a presente ata; que, depois de
lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes.

Joaquim Torres Filho _____________________________________________________
Mário Fernandes Biague __________________________________________________
José Sérgio Amâncio de Moura (suplente) _____________________________________
Artemis Pesssoa Guimarães________________________________________________
Izabel Cristina dos Santos Texeira___________________________________________
José Berto Neto (suplente) _________________________________________________
Vera Regina Rodrigues da Silva ____________________________________________
Max César de Araújo_____________________________________________________

Secretária Executiva
Camila de Oliveira Freitas ________________________________________________
Acarape, 16 de junho de 2015.

