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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 48 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.008414/2021-26

Foz Do Iguaçu-PR, 31 de maio de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 09/2021/CPPD/UNILA

 

Participantes:             Ana Paula Araujo Fonseca

                                   Fidel Pascua Vilchez

                                   Leonardo da Silva Arrieche

                                   Marcos de Oliveira Garcias

                                   Paula Andrea Jaramillo

                                                                                 

ASSUNTOS TRATADOS

 

1.         Deliberação sobre os pareceres dos processos de
progressão/promoção funcional e de estágio probatório docente,
previamente distribuídos para relatoria.

 

Processo de Promoção no 23422.006583/2021-90 - Interessado(a)  GUSTAVO
ADOLFO RONCEROS RIVAS. 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 31/05/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 3422.014158/2020-44 - Interessado(a)
 GUILLERMO JAVIER DIAZ VILLAVICENCIO. 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 25/03/2021 de acordo com o Ofício Circular 53/2018-MP e a Nota
Técnica 2556/2018-MP. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

 
Processo de Progressão no 23422.007730/2021-64 - Interessado(a)
 NAPOLEAO SCHOELLER DE AZEVEDO JUNIOR. 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 19/08/2019. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.007333/2021-16 - Interessado(a)  PAULA
DANIELA FERNANDEZ. O parecer do relator Leonardo da Silva Arrieche foi
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aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à promoção requerida a partir de 17/06/2021.
O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.007640/2021-69 - Interessado(a)  JULIANA
PIROLA DA CONCEICAO BALESTRA. 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
25/06/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.006097/2021-20 -
Interessado(a)  ARIEL MATIAS BLANCO. 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 13/07/2020, data da homologação do resultado de seu estágio
probatório. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.004395/2021-93 -
Interessado(a)  FELIPE JOSÉ OLIVEIRA ABREU. 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 19/04/2020, data da homologação do resultado de seu
estágio probatório. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.005779/2021-70-
Interessado(a)  ESTER MARCAL FER. 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
10/08/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Progressão no 23422.007272/2021-14 - Interessado(a)
 ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA. 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
31/05/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Progressão no 23422.014532/2020-34 - Interessado(a)  MARIA
GEUSINA DA SILVA. 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 25/03/2021
de acordo com o Ofício Circular 53/2018-MP e a Nota Técnica 2556/2018-MP. 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 promoção requerida a partir da
data em que o(a) interessado(a) completar o Estágio Probatório, a qual será
verificada pela SADECA. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.007190/2021-94 - Interessado(a)  JORGE
JAVIER GIMENEZ LEDESMA. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
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necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
23/09/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Estágio Probatório 23422.016590/2019-52 - Interessado(a)
 OSVALDO ANTONIO HAIDER JUNIOR. O parecer da relatora Ana Paula
Araujo Fonseca foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá ao Instituto
demandante para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório 23422.000166/2019-16 - Interessado(a)
 LUDYMILLA RODRIGUES FURLAN. O parecer da relatora Ana Paula Araujo
Fonseca foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório 23422.000156/2019-92 - Interessado(a)  LUIZ
TADEU DE MOURA FACHINE. O parecer da relatora Ana Paula Araujo
Fonseca foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório 23422.016147/2019-82 - Interessado(a)
 ALLAN ANTONIO GURGEL DO AMARAL. O parecer do relator Leonardo da
Silva Arrieche foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá ao Instituto
demandante para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório 23422.000164/2019-70 - Interessado(a)
 TATIANA PINHEIRO ROCHA DE SOUZA ALVES. O parecer do relator
Leonardo da Silva Arrieche foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório no 23422.000157/2019-65 - Interessado(a)
 GRACIELLE RODRIGUES FIORENZANO CELINSKI. O parecer do relator
Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.000167/2019-86 - Interessado(a)
 BRUNO COSTA SICURO DE MORAES. O parecer do relator Marcos de
Oliveira Garcias foi aprovado por unanimidade. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 
Processo de Estágio Probatório no 23422.017470/2019-57 - Interessado(a)
 PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO. O parecer do relator Marcos de
Oliveira Garcias 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 Gustavo Adolfo Ronceros Rivas, sendo formada pelos
relatores Ana Paula Araujo Fonseca, Fidel Pascua Vilchez e Marcos de Oliveira
Garcias;
 
Todos os processos que precisarem de alterações de data entrarão novamente em
pauta de reunião, para que conste em Ata a alteração feita pela CPPD;
 
Devido ao período de recesso acadêmico de 03 à 27/06, as próximas reuniões
ordinárias da CPPD serão realizadas nos dias 07 e 28 de Junho, sendo enviado
Ofício aos Institutos comunicando a data das reuniões no mês de Junho, e o prazo
para recebimento dos processos que entrarão em pauta. Para a reunião do dia
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07/06/21, o prazo para recebimento será até 02/06/21.
 
Os membros da CPPD discutiram e elaboraram sua contribuição para a minuta da
resolução de concursos da Unila para contratação de professores efetivos;
 
Nas próximas reuniões ordinárias da comissão serão discutidas as contribuições
 para as Resoluções 35/2018 e 07/2014.

  

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

 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 31/05/2021 19:31 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 31/05/2021 18:58 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2884224 

(Assinado digitalmente em 01/06/2021 09:54 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 31/05/2021 19:12 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 01/06/2021 12:25 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 01/06/2021 16:13 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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