
19/05/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=536177

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=536177 1/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 47 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.007513/2021-06

Foz Do Iguaçu-PR, 17 de maio de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 08/2021/CPPD/UNILA
 

 
Participantes:           Ana Paula Araujo Fonseca
                                   Leonardo da Silva Arrieche

                                   Marcos de Oliveira Garcias

                                   Paula Andrea Jaramillo

                                                                                  

ASSUNTOS TRATADOS

 
1.         Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão/
aceleração da promoção funcional docente e retribuição por titulação,
previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Retribuição Por Titulação no 23422.007141/2021-59 - Interessado(a)
 GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR. O parecer da relatora Ana
Paula Araújo Fonseca foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a)
atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a
partir de 11/05/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Progressão no 23422.006583/2021-90 - Interessado(a)  LEONARDO
DOS PASSOS MIRANDA NAME. A relatora Ana Paula Araújo Fonseca manifesta
parecer favorável ao cumprimento dos requisitos para a progressão solicitada
durante o período em que o servidor esteve em exercício nesta Instituição, desde
sua última progressão funcional que ocorreu em 19/08/2019. O parecer foi
aprovado por unanimidade pela comissão, e  seguirá ao Instituto demandante para
as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.006777/2021-90 - Interessado(a)  ADRIANA
FLORES DE ALMEIDA. O parecer do relator Leonardo da Silva Arrieche foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à promoção requerida a partir de 03/06/2021. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.014611/2020-35 - Interessado(a)  ELTON
GOMES DA SILVA. O parecer do relator Leonardo da Silva Arrieche foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários
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para fazer jus à promoção requerida a partir de 29/05/2021. O processo seguirá
à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.007063/2021-31 - Interessado(a)  FÁBIO SILVA
MELO. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para
fazer jus à promoção requerida a partir de 16/09/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.007178/2021-30 - Interessado(a)  SAMIARA
ABDEL JAMIL. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para
fazer jus à promoção requerida a partir de 17/05/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.006404/2021-73 - Interessado(a)  BRUNO
LOPEZ PETZOLDT. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários
para fazer jus à progressão requerida a partir de 17/05/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.002951/2021-87 - Interessado(a)  LUCAS
RIBEIRO MESQUITA. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários
para fazer jus à progressão requerida a partir de 19/08/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.007142/2021-32 - Interessado(a)
 CRISTIANE SANDER. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários
para fazer jus à progressão requerida a partir de 29/06/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

2.              Outras deliberações:

            A comissão irá elaborar comunicado sobre a necessidade de enviar
comprovação de atividade docente corrente nos processos enviados à CPPD, via La
Semana Unilera. Da mesma forma, será enviado informe sobre o fluxo de reuniões
da comissão, e o prazo para recebimento dos processos que entrarão em pauta da
próxima reunião, conforme calendário de reuniões ordinárias da CPPD;

            A comissão elaborará despacho com a manifestação sobre o processo
23422.006903/2014-42 que trata da proposta de alteração de resolução - regras de
concursos do magistério superior na Unila;

           Discussão e avaliação da Resolução 35/2018.

  

Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Vanusa Cristina
Dario, lavro a presente Ata.
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(Assinado digitalmente em 17/05/2021 16:34 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 18/05/2021 17:01 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 17/05/2021 20:01 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 18/05/2021 11:17 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 18/05/2021 10:40 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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