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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 56 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.013561/2021-58

Foz Do Iguaçu-PR, 23 de agosto de 2021.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 15/2021/CPPD/UNILA

 
Par�cipantes:           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, e promoção funcional docente, previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Promoção no 23422.009074/2020-57- Interessado(a)  LUCAS DE MORAES
AGUIAR. O parecer da comissão relatora foi aprovado por unanimidade, tendo o(a)
interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à promoção requerida a
par�r de 23/08/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.008744/2021-40 - Interessado(a)  KIRA
SANTOS PEREIRA. 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 par�r de 08/06/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.008557/2021-45 - Interessado(a)  MARIO
RAMAO VILLALVA FILHO. 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 par�r de 07/06/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.001237/2021-96 - Interessado(a)  ADRIANA CHALITA
GOMES. 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 par�r de 18/10/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.013107/2021-94 - Interessado(a)  FELIX
CENEVIVA EID. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus
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à promoção requerida a par�r de 16/08/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.012726/2021-02 - Interessado(a)
 MARCELO RICARDO VILLENA. 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 par�r de 11/08/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

2.         Outras deliberações:

      Foi acordada a formação de comissão específica para o processo de promoção à
Associado do professor Lucas de Moraes Aguiar, sendo formada pelos relatores Ana Paula
Araújo Fonseca, Leonardo da Silva Arrieche e Marcos de Oliveira Garcias;

            Discussão sobre o O�cio da Reitoria em resposta à demanda de apoio administra�vo
para a CPPD. Como encaminhamento, a comissão irá solicitar uma reunião da CPPD com a
Progepe, especificamente com o Pró-Reitor;

          A comissão discu�u sobre a forma de organização da Presidência da CPPD, e decidiu que
a cada 6 meses haverá uma consulta interna sobre a possibilidade de alternância da
presidência. No momento ficou decidido que a presidente Ana Paula Araujo Fonseca
con�nuará exercendo esta função até o final do exercício de 2021;

            A próxima reunião ordinária da CPPD será antecipada para o dia 03/09/21, em virtude
do possível recesso do feriado de independência, a fim de não prejudicar a periodicidade das
reuniões da comissão, e os prazos dos processos a serem avaliados. 
 
Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Vanusa Cris�na Dario, lavro
a presente Ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 23/08/2021 15:39 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 24/08/2021 09:06 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 23/08/2021 15:58 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 24/08/2021 10:36 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 23/08/2021 16:03 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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