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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 44 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.005150/2021-78

Foz Do Iguaçu-PR, 05 de abril de 2021.

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 05/2021/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 funcional
docente e de estágio probatório docente, previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Progressão no 23422.003901/2021-45 - Interessado(a)  JOYLAN NUNES
MACIEL. 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 par�r de 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Progressão no 23422.004321/2021-54 - Interessado(a)  AREF KALILO LIMA
KZAM. O parecer da relatora Ana Paula Araújo Fonseca foi aprovado por unanimidade,
entretanto o(a) interessado(a) não atendeu aos requisitos necessários para fazer jus à
progressão requerida. O processo retorna ao interessado para ciência e/ou providências
apontadas no parecer do relator, e atendidos os apontamentos, poderá ser subme�do a
nova apreciação pela CPPD.

Processo de Progressão no 23422.002886/2021-96 - Interessado(a)  DIANA ARAUJO
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 progressão
requerida a par�r de 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Progressão no 23422.003862/2021-31 - Interessado(a)  FERNANDO GABRIEL
ROMERO. 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 par�r de 08/05/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
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Processo de Progressão no 23422.004795/2021-60 - Interessado(a)  DIEGO CHOZAS RUIZ
BELLOSO. 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 par�r de 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Progressão no 23422.004196/2021-34 - Interessado(a)  MARCELO CEZAR
PINTO. 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 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Progressão no 23422.004455/2021-25 - Interessado(a)  GIOVANA SECRETTI
VENDRUSCOLO. 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 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.004618/2021-86 - Interessado(a)  ROSANGELA DE JESUS
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 progressão
requerida a par�r de 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.003927/2021-22 - Interessado(a)  JULIA
CRISTINA GRANETTO MOREIRA. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer
jus à aceleração requerida a par�r de 18/03/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório no 23422.003823/2017-88 - Interessado(a)  LADISLAO
HOMAR LANDA VASQUEZ. O parecer da relatora Ana Paula Araujo Fonseca foi aprovado
por unanimidade. O processo seguirá à SADECA demandante para as demais providências. 
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.000173/2019-21 - Interessado(a)  CRISTIANE
SANDER. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade. O
processo seguirá à SADECA para as demais providências. 
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.000180/2019-26 - Interessado(a)  GISELE SUHETT
HELMER. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade. O
processo seguirá à SADECA para as demais providências. 
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.000178/2019-80 - Interessado(a)  LUCAS
BAPTISTA CASACIO. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por
unanimidade. O processo seguirá à SADECA para as demais providências.

 
 

2.  Outras deliberações:

 
       Con�nuação do trabalho de divulgação de informações da CPPD via La Semana Unilera;
       Discussão da Resolução 08/2014;
       Discussão da Resolução 35/2018;
       Elaboração de processo para criação da CAD;
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       Aprovação da atualização da página da CPPD sobre aceleração da promoção.
 

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

 
 
 
 

(Assinado digitalmente em 05/04/2021 14:35 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 05/04/2021 17:59 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 05/04/2021 17:40 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 05/04/2021 16:37 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 06/04/2021 15:31 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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