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Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Às nove horas e vinte e cinco minutos do dia sete de outubro de dois mil e quinze, no 

auditório administrativo, no 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 758 da UNILAB, de dezenove de dezembro de 2013 e considerando a 

resolução nº 27/2013, reuniram-se com os seguintes pontos de pauta: Aprovação da Ata 

da reunião anterior; apreciação da resolução de ingresso/liberação docente (remoção, 

redistribuição e afastamento) e  avaliação de processos de estágio probatório e progressão 

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

(Presidente da CPPD), Mário Fernandes Biague (Vice-Presidente da CPPD), Antônio 

Vieira da Silva Filho, Carlos Mendes Tavares, Marcio Flavio Moura de Araújo, Izabel 

Cristina dos Santos Texeira, Mylene Ribeiro Moura Miranda, Maria do Rosário de Fátima 

Portela Cysne, Artemis Pessoa Guimarães, Daniel Freire de Sousa, José Berto Neto, 

Andrezza de Araújo de França e Violeta Maria de Siqueira Holanda. Justificaram suas 

ausências os professores Max César de Araújo, Jacqueline Britto Pólvora, Leia Cruz de 

Menezes e Vera Regina Rodrigues da Silva.  O presidente da CPPD, prof. Joaquim Torres 

Filho, abriu os trabalhos trazendo para discussão os casos específicos dos professores 

Gilvan Felipe e Juliana Celestino. O professor Gilvan solicita readequação de classe, 

tendo em vista ter obtido vacância do cargo anteriormente ocupado.  No caso da 

professora Juliana, que tomou posse para o cargo de professor da classe Auxiliar I e possui 

doutorado, o questionamento consiste na possibilidade de aceleração da promoção 

funcional da docente que, atualmente, está em estágio probatório. O prof. Joaquim Torres 

ressaltou que vê o caso do professor Gilvan como sendo uma nova carreira e, portanto, 

não cabe readequação de classe. No caso da professora Juliana, o presidente da CPPD 

destacou que a docente tomou posse em maio de dois mil e treze, não estando amparada 

pelo art.12 da resolução 23/2014/CONSUNI e, por isso, não tem direito à aceleração da 

promoção funcional durante o estágio probatório. O professor Joaquim Torres finalizou 
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a discussão ressaltando que ambas as decisões serão norteadas pela CPPD e que irá buscar 

todas as informações possíveis para embasar seu parecer. Dando continuidade, o prof. 

Joaquim Torres lembrou ao grupo que o mandato desta comissão encerrar-se-á no 

próximo mês de dezembro e conforme o regimento da CPPD não é permitido recondução, 

sendo necessário a realização de eleições para a nomeação de uma nova comissão para o 

biênio 2016-2017. Na ocasião, o prof. Joaquim comunicou que a reitoria foi informada e 

está ciente das providências que devem ser tomadas para que, nos próximos meses, sejam 

abertas as inscrições para a escolha dos novos membros da CPPD.  Neste momento, o 

prof. José Berto destaca que diante do excelente trabalho realizado por essa atual 

comissão e especialmente pelo seu presidente, prof. Joaquim Torres, considera 

importante a recondução de seus membros. 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 avaliados eram dos 

seguintes interessados: Luís Tomas Domingos (nº 23282.004900/2015-05- progressão de 

Adjunto I para Adjunto II), Luís Gustavo Chaves da Silva (nº 23282.004355/2015-49- 

progressão funcional de Adjunto-A I para Adjunto-A II), Mario Fernandes Biague (nº 

23282.003745/2015-00- progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II e nº 

23282.003721/2015-42- Estágio probatório), Daniela Queiroz Zuliani (nº 

23282.003359/2015-18- Estágio probatório), Ivan Maia de Mello (nº 

23282.003298/2015-81- progressão funcional de Adjunto I para Adjunto II), Fernando 

Afonso Ferreira Júnior (nº 23282.003286/2015-56-progressão funcional de Adjunto III 

para Adjunto IV), Ana Cristina Cunha da Silva ( nº 23282.002976/2015-98-Estágio 

probatório), Edson Borges (nº 23282.002787/2015-15- progressão funcional de Adjunto-

A I para Ajunto-A II), Ramon Souza Capelle de Andrade (nº 23282.002681/2015-11) e 

Cleide Maria da Silva Leite (nº 23282.001696/2015-62- progressão funcional de 

Associado III para Associado IV).  Na continuidade, o prof. Joaquim Torres solicitou a 

leitura da ata da reunião da CPPD do mês de setembro. A leitura foi feita pelo prof. José 

Berto. Após a aprovação da ata, todos os presentes à reunião de outubro que 

compareceram à reunião de setembro assinaram o documento. Na sequência, o prof. 
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Daniel Freire, por solicitação do professor Joaquim, iniciou a apresentação da resolução 

de ingresso/liberação docente que, após sugestões e indagações do grupo, resultou na 

formulação, em documento único, das políticas e normas para redistribuição, remoção e 

afastamento docente. Na ocasião, foi definido que a aprovação final da resolução será 

feita na reunião da CPPD do mês de novembro. Em conclusão aos trabalhos, o Presidente 

da CPPD, Professor Joaquim Torres, agradeceu a todos e parabenizou o professor Daniel 

pelo excelente trabalho e auxílio na elaboração da minuta. Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi declarada encerrada às doze horas e quinze minutos, da qual, para constar, eu, 

Camila de Oliveira Freitas, secretária executiva lotada na Secretaria dos Conselhos e 

Comissões, lavrei em três páginas e subscrevi a presente ata; que, depois de lida e 

aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes. 

Andrezza de Araújo de França_________________________________________________ 

Antônio Vieira da Silva Filho _____________________________________________ 

Artemis Pessoa Guimarães ________________________________________________ 

Carlos Mendes Tavares___________________________________________________ 
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Izabel Cristina dos Santos Teixeira___________________________________________ 

Joaquim Torres Filho (Presidente) ___________________________________________ 

José Berto Neto_________________________________________________________ 

Marcio Flávio Moura de Araújo_____________________________________________ 

Maria do Rosário de Fátima Portela Cysne____________________________________ 

Mário Fernandes Biague (Vice-Presidente) ____________________________________ 

Mylene Ribeiro Moura Miranda ____________________________________________ 

Violeta Maria de Siqueira Holanda__________________________________________  
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