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Ata da 5ª Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente

Ás quatorze horas (14:00h) do dia 23 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 da minuta de carga horária; 3) Minuta de
Progressão; 4) Análise de processos. Estiveram presentes à reunião os seguintes
membros: Rafael da Cunha Scheffer, Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra, Levi
Rodrigues Leite, Marcelo Dario dos Santos Amaral, Antônio Marcelo Cavalcanti
Novaes, Anne Fayma Lopes Chaves, e por videoconferência Enzo Lenine Nunes
Oliveira, Layla Daniele Pedreira de Carvalho. O presidente da CPPD, prof. Rafael da
Cunha Scheffer, abriu os trabalhos dando boas vindas e agradecendo a presença de
todos. Na sequência o presidente iniciou a reunião apresentando os informes. O
presidente informou que está procedendo à análise de presenças dos membros nas
reuniões, conforme foi solicitado anteriormente. Em seguida, indicou que em poucas
semanas todos os processos da universidade serão virtualizados, sem mais o uso de
papel, e com a possibilidade de realizarmos as análises remotamente. Um outro ponto
indicado foi a alteração da interpretação sobre a avaliação que seria considerada para
a data dos efeitos legais e financeiros da progressão. Atualmente a universidade
considera a análise da CPPD, mas, como discutido inclusive em reunião em momento
anterior, a análise da Comissão da Avaliação Docente – CAD passará a ser
considerada como a data para efeitos legais, o que foi apoiado pela presidência em
parecer enviado à SGP e está de acordo com o que já havíamos conversado
anteriormente. Na sequência, o presidente colocou em discussão a minuta de carga
horária e a resolução de progressão. Foram apresentados os processos de construção
da minuta de carga horária e a necessidade de alterarmos a resolução de progressão
da universidade. Em seguida, diversos pontos da minuta e da resolução foram
discutidos pelos presentes, com as considerações sendo anotadas nos arquivos pelo
presidente. O debate continuou até que, pelo adiantado da hora, ocorreu a diminuição
do quórum e optamos pela interrupção da reunião. Havia poucos processos a serem
analisados e optamos por não os discutir nessa reunião, adiando o último ponto de
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pauta para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada
encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos, da qual, para constar, eu, Rafael da
Cunha Scheffer, lavrei e subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada por mim e pelos demais presentes.

