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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 51 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.009920/2021-07

Foz Do Iguaçu-PR, 28 de junho de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 11/2021/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
funcional/retribuição por titulação e de estágio probatório 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,
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 23422.008081/2021-93 - Interessado(a)  VALDEMAR JOAO
WESZ JUNIOR. 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 19/08/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.009622/2021-02 - Interessado(a)  VALDINEY DA
COSTA LOBO. 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 28/06/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Retribuição por Titulação 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 retribuição requerida a partir de 07/06/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Retribuição por Titulação 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 retribuição requerida a partir de 08/06/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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Processo de Progressão no 23422.008187/2021-44 - Interessado(a)  RICARDO MOREL
HARTMANN. 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 28/06/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.009158/2021-17 - Interessado(a)  GUSTAVO DE
JESUS LOPEZ NUNEZ. 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 05/07/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.008707/2021-69 - Interessado(a)  MAMADOU ALPHA
DIALLO. 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 01/07/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

 
Processo de Estágio Probatório 23422.009910/2020-86 - Interessado(a)  VALDINEY DA
COSTA LOBO. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por
unanimidade. O processo seguirá ao Instituto demandante para as demais providências.
 
Processo de Estágio Probatório 23422.000176/2019-37 - Interessado(a)  RODRIGO
JUAN VILLAGRA CARRON. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado
por unanimidade. O processo seguirá ao Instituto demandante 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 Araujo
Fonseca, Leonardo da Silva Arrieche e Marcos de Oliveira Garcias;

     Os membros da CPPD discutiram sobre a minuta elaborada pela PROGEPE para contratação
de professores efetivos; sobre a minuta que trata das condições especiais de atribuição de
atividades docentes durante a pandemia, aprovada em reunião do CONSUN; e ainda, sobre
o Regimento Interno da CPPD que trata da previsão de apoio administrativo permanente à
comissão. Como encaminhamentos, a presidente da CPPD irá retomar o assunto com a
Reitoria, a fim de buscar as soluções necessárias para o atendimento das demandas da
CPPD.

 

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

 

           
                                                                                                                     

 
 
 

(Assinado digitalmente em 28/06/2021 21:12 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 30/06/2021 17:24 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 
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(Assinado digitalmente em 28/06/2021 21:36 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 29/06/2021 10:19 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 28/06/2021 21:20 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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