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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 54 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.011786/2021-65

Foz Do Iguaçu-PR, 26 de julho de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 13/2021/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, promoção e aceleração
da promoção funcional docente, previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Progressão no 23422.011093/2021-55 - Interessado(a)  AMILTON JOSE MORETTO.
O parecer da relatora Ana Paula Araujo Fonseca foi aprovado por unanimidade, tendo o(a)
interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir
de 07/10/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.007141/2021-59 - Interessado(a)  GEISIANE
MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR. O parecer da relatora Ana Paula Araujo Fonseca foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para
fazer jus à promoção requerida a partir de 11/05/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências
 
Processo de Promoção no 23422.010696/2021-07 - Interessado(a)  DIRCEU BASSO. 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 partir de 16/09/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências

 
Processo de Progressão no 23422.010906/2021-60 - Interessado(a)  FERNANDO CORREA
PRADO. O parecer do relator Leonardo da Silva Arrieche foi aprovado por unanimidade, entretanto
o(a) interessado(a) não atendeu aos requisitos necessários para fazer jus à promoção requerida. O
processo retorna ao interessado para ciência e/ou providências apontadas no parecer do relator, e
atendidos os apontamentos, poderá ser submetido a nova apreciação pela CPPD.
 
Processo de Progressão no 23422.009707/2021-35 - Interessado(a)  FLAVIA JULYANA PINA
TRENCH. 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 progressão requerida a
partir de 26/07/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.011175/2021-72 - Interessado(a)  FLAVIA
JULYANA PINA TRENCH. 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 26/07/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.
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Processo de Progressão no 23422.010693/2021-88 - Interessado(a)  CEZAR RANGEL PESTANA.
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 06/12/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.011207/2021-81 - Interessado(a)  GABRIEL RODRIGUES DA
CUNHA. 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 02/12/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.010400/2021-45 - Interessado(a)  FERNANDO MESQUITA DE
FARIA. 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 26/07/2021. 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 Dirceu Basso, sendo formada pelos relatores Ana Paula Araújo Fonseca, Leonardo da Silva
Arrieche e Paula Andrea Jaramillo.

         Os membros da CPPD agendaram reunião da comissão com os novos diretores eleitos dos
Institutos a acontecer em 16/08/21, tendo como pauta a apresentação da comissão, e os
procedimentos para a correta instrução dos processos de progressão funcional dos docentes.

          Ficou agendado encontro da presencial comissão para gravação de vídeo institucional a ser
apresentando nas ambientações para novos servidores, sobre o papel da CPP e a carreira docente.

            Foram ainda discutidas as contribuições da comissão para a Resolução 35/2018.

 

Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Vanusa Cristina Dario, lavro a
presente Ata.

 

           

                                                                                                                                
 
 
 

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 17:31 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 22:16 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 20:18 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 26/07/2021 17:41 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 27/07/2021 11:38 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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