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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às treze horas e quarenta e cinco minutos (13:45min) do dia quinze de setembro 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 

dois mil e treze e considerando a portaria nº 1.108, de nove de dezembro de dois mil e 

quinze, reuniram-se com os seguintes pontos de pauta: 1. Aprovação da ata da reunião 

anterior; 2. Avaliação de processos de estágio probatório e progressão funcional; 3. 

Revisão do barema (Anexo I da Resolução 23/14); 4.Discussão sobre o regimento da 

CPPD. Estiveram presentes à reunião os seguintes docentes: Joaquim Torres Filho 

(Presidente da CPPD), Carlos Mendes Tavares, Andrezza de Araújo de França, José 

Cleiton Sousa dos Santos, Izabel Cristina dos Santos Teixeira, Jacqueline Britto Pólvora, 

Maria do Rosário de Fátima Portela e Otávia Marques de Farias. Justificaram suas 

ausências os docentes Daniel Freire, Vera Regina Rodrigues da Silva, Mylene Ribeiro 

Moura, José Berto Neto e Mário Fernandes Biague. O professor Joaquim Torres Filho 

abriu os trabalhos comunicando ao grupo sobre a nova legislação que proíbe o pagamento 

de retroativos financeiros anteriores a 1º de agosto de 2016 (Lei 13.325/16). Na ocasião, 

o presidente da CPPD destacou que as progressões não poderão mais atrasar e solicitou o 

empenho dos colegas para que as documentações sejam entregues dentro dos prazos. Em 

seguida, o prof. Joaquim Torres solicitou a leitura da ata do mês de agosto. A leitura foi 

feita pela professora Andrezza Araújo. Após a aprovação da ata, todos os presentes à 

reunião de setembro que compareceram à reunião de agosto assinaram o documento. Na 

sequência, o prof. Joaquim Torres narrou a audiência que teve com o prof. Tomas Aroldo 

para debater sobre a eleição de membros. O magnífico reitor, segundo o prof. Joaquim 

Torres, teria relatado que não entendia o porquê da CPPD ser a única comissão da Unilab 

cujo regimento não permitia a recondução e, por isso, teria sugerido que a CPPD votasse 

a alteração do regimento e depois enviasse a proposta ao Consuni. Naquele momento, o 

professor Joaquim Torres abriu para votação a proposta de alteração do regimento da 

CPPD (art.3º). A proposta foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade 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: Léia Cruz de Menezes   

(proc.nº23282.007913/2016-17 – Progressão funcional de Adjunto nível II para Adjunto 

nível III); Vanessa Lúcia Rodrigues Nogueira (proc.nº23282.007717–2016-36- 

Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Sinara Mota Neves 

de Almeida (proc. nº23282.007282/2016-28 – Estágio Probatório); Hermínio Miguel de 
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Oliveira Filho (proc.nº23282.007272/2016-92–Estágio Probatório); Márcio Flávio 

Moura de Araújo (proc.nº23382.007104/2016-05- Estágio Probatório); Francisca Rosália 

Silva Menezes (proc. nº 23282.006865/2016-31- Progressão funcional de Adjunto-A 

nível I para Adjunto-A nível II); Leilane Barbosa de Sousa (proc.nº23282.006643/2016-

19– Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Andrezza 

Araújo de França (proc.nº 23382.005685/2016-32- Estágio Probatório); Marcio André de 

Oliveira dos Santos (proc. nº23382.004050/2016-18- Estágio Probatório e proc. 

23282.004053/2016-51- Progressão funcional de Auxiliar nível I para Auxiliar nível II); 

Lydia Vieira Freitas dos Santos (proc.nº 23382.007704/2016-65- Estágio Probatório); 

Marília de Franceschi Neto Domingos (proc nº23382.007635/2016-90- Promoção 

funcional de Adjunto IV para Associado I); Leandro de Proença Lopes (proc.nº 

23382.007356/2016-26- Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível 

II ); Mylene Ribeiro Moura Miranda (proc.nº 23382.007119/2016-65- Estágio Probatório 

); José Berto Neto (proc.nº 23382.006958/2016-66- Progressão funcional de Associado 

nível I para Associado nível II); Leilane Barbosa de Sousa (proc.nº 23382.006640/2016-

85- Estágio Probatório); Antônio Roberto Xavier(proc.nº 23382.006215/2016-96- 

Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Larissa Oliveira E 

Gabarra (proc.nº 23382.005218/2016-11 -Estágio Probatório); Ligia Maria Carvalho 

Sousa (proc.nº 23382.005207/2016-22- Progressão funcional de Adjunto-C nível I para 

Adjunto-C nível II); Silviana Fernandes Mariz (proc.nº23282.005143/2016-60– 

Progressão funcional de Adjunto-A nível I para Adjunto-A nível II); Maria Aparecida da 

Silva(proc.nº23282.003180/2016-33– Progressão funcional de Associado II para 

Associado III).  Em seguida, o presidente da CPPD deu início à votação para a escolha 

da subcomissão que trabalhará na revisão do barema. A subcomissão eleita foi a seguinte: 

profa. Izabel Cristina Teixeira, prof. José Cleiton Sousa dos Santos, profa. Andrezza 

Araújo de França e profa. Otávia Marques de Farias. Na ocasião, ficou definido que a 

subcomissão consultará seus respectivos institutos a fim de que os pares possam propor 

ideias e sugestões ao barema. Assim, na próxima reunião da CPPD, a contar trinta dias 

desta, a subcomissão fará a apresentação das sugestões para o grupo. Nada mais havendo 

a tratar, a reunião foi declarada encerrada às quinze horas e vinte 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. 

 

 

 

 

 

 


