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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 45 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.005932/2021-13

Foz Do Iguaçu-PR, 19 de abril de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 06/2021/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/promoção e aceleração
funcional docente e de estágio probatório docente, previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Progressão no 23422.005027/2021-04 - Interessado(a)  RODRIGO MONTEIRO
ELIOTT. 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 19/04/2021. 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,
tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida a par�r de 19/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.005178/2021-98 - Interessado(a)  SEIDEL
GUERRA LOPEZ. 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 promoção requerida a par�r de 05/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.014611/2020-35 - Interessado(a)  ELTON GOMES DA
SILVA. 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
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.
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Processo de Aceleração da Promoção no 23422.004395/2021-93 - Interessado(a)  FELIPE
JOSÉ DE 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 par�r de 23/03/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.004006/2021-23 - Interessado(a)  JONNY
ARDILA ARDILA. 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 21/03/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.005176/2021-55 - Interessado(a)  LUCAS
BAPTISTA CASACIO. 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 09/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.004983/2021-28 - Interessado(a)  MARCIA APARECIDA
PROCOPIO DA SILVA SCHEER. 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 29/04/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.005153/2021-94 - Interessado(a)  MARCELO
NEPOMOCENO KAPP. 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 19/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.003762/2021-15 - Interessado(a)  GISELE
SUHETT HELMER. 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 par�r de 16/03/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

Processo de Progressão no 23422.004505/2021-33 - Interessado(a)  OSWALDO HIDEO
ANDO JUNIOR. 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 02/09/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.005031/2021-90 - Interessado(a)  JULIANA
DOMINGUES. 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 19/04/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.005222/2021-74 - Interessado(a)  ANIBAL
ORUE POZZO. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade,
entretanto o(a) interessado(a) não atendeu aos requisitos necessários para fazer jus à
promoção requerida. O parecer é favorável somente à progressão à classe B.
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.016573/2019-26 - Interessado(a)  ANGELENE
LAZZARETI. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade. O
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processo seguirá ao Ins�tuto demandante para as demais providências. 
 
Processo de Estágio Probatório no 23422.017478/2019-35 - Interessado(a)  TIAGO
BONATO. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por unanimidade. O
processo seguirá ao Ins�tuto demandante para as demais providências.

 
 

2.         Outras deliberações:

            Aprovação do texto informa�vo a ser publicado no La Semana Unilera sobre Avaliação
de Desempenho - pontuação mínima e campos obrigatórios.

            Informação sobre o Processo nº 23422.009870/2020-02 - Proposição de Resolução -
Condições especiais para a�vidades docentes no período especial emergencial, a ser avaliado
pelo CONSUN.

          Atenção nos processos de promoção à associado quanto à �tulação apresentada.
 

 

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

 
 
 

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 16:04 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 15:36 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 14:52 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 19/04/2021 18:18 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 14:12 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 45, ano:

2021, tipo: ATA, data de emissão: 19/04/2021 e o código de verificação: c066d5e7c6

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

