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COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE

Ata da 7ª Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente

Ás treze horas (13:00h) do dia 17 de junho 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; Elcimar Simão Martins; Marcelo Dario dos
Santos Amaral; Anne Fayna Lopes Chaves; Aristeu Rosendo Pontes Lima, e por
videoconferência Layla Daniele Pedreira de Carvalho e Enzo Lenine Nunes Oliveira. 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, principalmente as informações sobre os
encaminhamentos da última reunião. O presidente sugeriu a inversão de pauta,
iniciando a reunião com a análise de processos, o que foi aprovado pelos presentes.
Os membros da CPPD analisaram a documentação recebida, conferiram o relatório e
o parecer final da CAD em cada um dos processos e anexaram, em cada um deles, o
relatório final da CPPD (anexo IV). Os processos aprovados eram dos seguintes
interessados: Aluísio Marques da Fonseca (23282.002872/2019-15 - progressão
funcional, de Associado I para Associado II), Carlos Subuhana (23282.4219/2019-82progressão funcional, de Adjunto I para Adjunto II), Jo A-Mi (23282.003843/2019-62progressão funcional, de Adjunto I para Adjunto II), Juliana Jales de Hollanda
Celestino (23282.003736/2019-34- progressão funcional, de Adjunto I para Adjunto II),
Leandro de Proença Lopes (23282.004161/2019-77- progressão funcional, de Adjunto
I para Adjunto II), Luís Miguel Dias Caetano (23282.004147/2019-73 - progressão
funcional, de Adjunto A I para Adjunto A II), Roberth Fagundes de Souza
(23282.002337/2019-56- progressão funcional, de Adjunto A I para Adjunto A II), Luís
Miguel Dias Caetano (23282.004145/2019-84- estágio probatório do docente). Em
seguida o presidente colocou em discussão a discussão da resolução de progressão,
que foi concluída. O presidente vai circular uma versão final por e-mail para
comentários finais de texto dos membros da comissão. O debate continuou até que,
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pelo adiantado da hora, ocorreu a diminuição do quórum e optamos pela interrupção
da reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às
dezesseis horas e quarenta minutos (16:40h), 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.

