
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 01/2020/CPPD/UNILA

Data: 18 de fevereiro de  2020
Local: Sala de Reuniões Reitoria – Vila “A”
Participantes: Fernando Gabriel Romero

             Fidel Pascua Vilchez
            Gabriel Rodrigues da Cunha

 Fabio Silva Melo
            

ASSUNTOS TRATADOS 

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

• Processo  de  Aceleração  da  Promoção  no 23422.0017754/2019-52  –  Interessado:  CEZAR
RANGEL  PESTANA.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  foi  aprovado  por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Aceleração
requerida  a  partir  de  06/12/2019. O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo  de  progressão  no 23422.017864/2019-89  –  Interessado:  CEZAR  RANGEL
PESTANA.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  foi  aprovado  por  unanimidade,
entretanto,  conforme despacho do relator, o processo seguirá para arquivo visto que a instrução
processual se tornou desnecessária. 

• Processo  de  progressão  no 23422.000447/2020-89  –  Interessada:  WELINGTON
FRANCISCO.  O parecer  do  relator  Fernando Gabriel  Romero foi  aprovado por  unanimidade,
tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Progressão requerida  a
partir de 18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.011286/2019-46 – Interessado:  HENRIQUE COELHO
KAWAMURA. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade, tendo o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.01108/2020-90 – Interessado:  LUCIANO CALHEIROS
LAPAS.  O  parecer  do  relator  Fidel  Pascua  Vílchez,  foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
25/04/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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• Processo  de  Progressão  no 23422.01224/2020-62  –  Interessado:  ANA ALICE  AGUIAR
ELEUTERIO. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade, tendo a
interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Promoção no 23422.001713/2020-51 –  Interessada:  CARLA VERMEULEN
CARVALHO GRADE. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,
tendo a interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida  a
partir de 18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.001456/2020-06 – Interessado:  GUILLERMO JAVIER
DIAZ  VILLAVICENCIO.  O  parecer  do  relator  Fidel  Pascua  Vílchez,  foi  aprovado  por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida  a  partir  de  18/02/2020.  O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo  de  Progressão no 23422.0117121/2020-78 – Interessado:  WAGNER ANTONIO
CHIBA DE CASTRO. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,
tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida  a
partir de 18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no  23422.018417/2019-96 – Interessado:  IGNACIO DEL VALLE
DÁVILLA. O parecer do relator Gabriel rodrigues da Cunha, foi aprovado por unanimidade,  foi
aprovado por unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à
Aceleração requerida a partir de 18/12/2019. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

• Processo  de  Progressão  no  23422.0012594/2020-87  –  Interessado:  MICHEL RODRIGO
ZAMBRANO PASSARINI.  O parecer do relator Gabriel rodrigues da Cunha, foi aprovado por
unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida  a  partir  de  18/02/2020.  O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo de Progressão no  23422.001704/2020-03 – Interessado: ALEXANDRE CAMERA
VARELLA.  O  parecer  do  relator  Fidel  Pascua  Vílchez  ,  foi  aprovado  por  unanimidade,  foi
aprovado por unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à
progressão requerida a partir de 28/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

• Processo de Aceleração no  23422.015331/2019-95 – Interessado:  CARLOS FRANCISCO
BAUER.  O  parecer  do  relator  Fabio  da  silva  Melo,  foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida a partir de
04/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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• Processo  de  Aceleração  no  23422.001033/2020-78  –  Interessada:  LAURA FORTES.  O
parecer do relator Fabio da silva Melo, foi aprovado por unanimidade, tendo a interessada atendido
aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida a partir de 29/01/2020. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Aceleração no  23422.000505/2020-75 – Interessado:  SAMUEL FERNANDO
ADAMI.  O  parecer  do  relator  Fabio  da  silva  Melo,  foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
07/03/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Aceleração  no  23422.018656/2019-45  –  Interessada:  MARLEI  ROLING
SCARIOT.  O parecer  do relator  Fabio  da  silva  Melo,  foi  aprovado por  unanimidade,  tendo a
interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
18/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Não havendo nada a mais a constar,  encerra-se o expediente anexando-se à memória a lista de
presença  assinada  pelos  membros  presentes.  Eu,  ELISIANE  FIORENTIN  DOTTO,  SIAPE
2187286, assistente em administração lavro a presente Ata.

      

Foz do Iguaçu, 18 de fevereiro de 2020.
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Lista de Presença da la. Reunião Extraordinária 2019 Data: 18/02/2020

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATU 9 A

FERNANDO GABRIEL ROMERO Membro ILAESP

FIDEL PASCUA VILCHEZ Membro ILAACH .040: ,

? (//h,411GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA Membro ILATIT

GILCÉLIA APARECIDA CORDEIRO Membro ILACVN

IDETE TELES DOS SANTOS Suplente ILAESP

MARCELO MARINHO Suplente ILAACH

KATYA REGINA DE FREITAS ZARA Suplente ILATITI

FABIO SILVA MELO Suplente ILACVN Fél3I0 6. /1/4-10


