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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Às dez horas e dez minutos (10:10min) do dia dez de agosto de dois mil e dezessete, na 

sala da CPPD, 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 697 da 

UNILAB, de sete de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se com a seguinte pauta 

pré-definida: 1. Posse dos novos membros; 2. Eleição do presidente e vice-presidente 

da CPPD.  Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: prof. Aluísio Marques 

da Fonseca (suplente do prof. Regilany Paulo Colares), prof. Carlos Mendes Tavares, 

prof. Halisson de Souza Pinheiro (suplente da profa. Ranoyca Nayana Alencar), prof. 

Ercílio Neves Brandão Langa, prof. Igor Ximenes Graciano (suplente da profa. Lavínia 

Rodrigues de Jesus), prof. Carlindo Fausto Antônio, profa. Graziele Cristina Dainese de 

Lima, prof. Rafael da Cunha Scheffer, profa. Luana Antunes Costa (suplente do prof. 

Carlos Eduardo de Oliveira) e profa. Maria Alda de Sousa Alves.  A vice-reitora Pro-

Tempore da Unilab, profa. Lorita Marlena Freitag Pagliuca, abriu os trabalhos dando 

boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Na sequência, a vice-reitora deu posse 

aos novos membros da CPPD destacando a importância dos trabalhos da comissão na 

construção da carreira docente. Na ocasião, a magnífica parabenizou o prof. Joaquim 

Torres Filho pelo excelente trabalho realizado e ressaltou que o docente será sempre 

lembrado por seu exemplo de profissionalismo e dedicação. Dando continuidade aos 

trabalhos, foi aberta a votação para a eleição do presidente e vice-presidente da CPPD. 

Após votação do grupo, os candidatos escolhidos foram: prof. Antônio Marcelo 

Cavalcante Novaes (Presidente) e prof. Ercílio Neves Brandão Langa (Vice-presidente). 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às dez horas e quarenta e 

oito minutos, da qual, para constar, eu, Camila de Oliveira de 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. 

 

  


