MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
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Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD

Ata de Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente
Às quatorze horas (14:00h) do dia 06 de maio de dois mil e dezenove, na sala de
videoconferência, na unidade acadêmica 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 GR Nº 112/2019 da UNILAB, de doze de março de dois mil e dezenove, e
considerando o art.12, §2º do regimento da CPPD, reuniram - se com a seguinte pauta pré
- definida: 1)Informes; 2) Discussão das alterações da Resolução nº 23 de 2014, que
trata da Progressão e Promoção docente, com a apresentação e debate de uma
minuta; 3) Análise de processos; Estiveram presentes à reunião os seguintes membros:
Antonio Marcelo Cavalcanti, Anne Fayma Lopes Chaves, Adolfo Pereira de Souza
Junior, Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra, Marcelo Dario dos Santos Amaral, Rafael
Antunes Almeida. O secretário da CPPD, Vandebédio Rodrigues de Sousa, abriu os
trabalhos dando boas vindas e agradecendo a presença de todos, em seguida informou
que o presidente da CPPD, Rafael da Cunha Scheffer, teve um imprevisto e não seria
possível comparecer à reunião. Dessa forma, foi considerado sucessivas chamadas para a
presença a cada dez minutos, com os presentes formando o quórum mínimo na terceira
chamada. Na sequência, o membro e ex-presidente da CPPD, Antônio Marcelo
Cavalcanti Novaes, e os demais membros iniciaram a discussão sobre as alterações da
Resolução nº 23 de 2014, que trata da Progressão e Promoção docente, ficando deliberado
por unanimidade, entre os membros a viabilidade da retirada da avaliação dos pares,
suprimindo o Art. 12. Logo após, realizou-se a análise dos processos, os membros da
CPPD analisaram a documentação recebida, conferiram o relatório e o parecer final da
CAD em cada um dos processos e anexaram, 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: Carlos Eduardo de
Oliveira Bezerra (23282.002930/2019-01 - Estágio Probatório) e Jeferson Falcão do
Amaral (23282.002077/2019-19 - Progressão Funcional Docente de Adjunto I para
Adjunto II), Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às dezesseis
horas, da qual, para constar, eu, Vandebédio Rodrigues de Sousa, Assistente em
Administração, lotado 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.

