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Ás treze horas (13:00h) do dia 15 de julho de dois mil e dezenove, na sala de 

videoconferência do 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 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) Análise de processos. 

Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Antônio Marcelo Cavalcanti 

Novais; Bruno Goulart Machado Silva (substituindo Graziele Dainese); Ranoyca 

Nayara Alencar Leão; Carlos Eduardo de Oliveira Bezerra; Rafael da Cunha Scheffer; 

Anne Sophie Gosselin da Silva; Elcimar Simão Martins; e Regilany Paulo Colares. 

Com a professora Mônica Regina Silva de Araújo, do ICEN, presente como convidada, 

devido ao debate realizado pela colega sobre a minuta, no seu Instituto. 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. E em seguida os membros da CPPD passaram a discutir as 

modificações na minuta de carga horária. O texto foi concluído, com anotações sendo 

realizadas em uma cópia pelo presidente, para posterior circulação, e em seguida 

passamos a debater os anexos da minuta, que relacionam a carga horária de 

atividades e sua contabilidade (Anexo I), e o modelo do Plano Individual de Atividades 

(PIT – Anexo II) e do Relatório Individual de Atividades (RIT – Anexo III). Concluímos 

os debates sobre o Anexo I e encaminhamos a discussão dos Anexos II e III, 

buscando simplificar esses documentos. Uma versão final deles vai circular por e-mail 

para aprovação, visto que com o adiantado da hora e com a diminuição do quórum, 

optamos por encerrar os trabalhos. Por essa razão, a análise dos processos foi adiada 

para uma reunião futura. 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. 

 

 


