
23/11/2021 13:34 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=581330

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=581330 1/4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 161 / 2021 / CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.020079/2021-30

Foz Do Iguaçu-PR, 22 de novembro de 2021.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 21/2021/CPPD/UNILA
 

Data: 22 de novembro de 2021.
 

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 aceleração da
promoção, progressão, e estágio probatório, previamente distribuídos
para relatoria.

 

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018725/2021-19 -
Interessado(a) FABYO LUIZ PEREIRA. 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
22/11/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019037/2021-34 -
Interessado(a) LUCIANO SIMOES 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
partir de 22/11/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.
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Processo de Progressão Funcional no 23422.019343/2021-17 -
Interessado(a) FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO. 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 22/11/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

 

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.019394/2021-95 -
Interessado(a) BRUNA OTANI RIBEIRO. 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 aceleração da promoção
requerida a partir de 11/11/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019116/2021-35 - Interessado(a)
LIVIA SANTOS DE SOUZA. 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 22/11/2021. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018993/2021-58 -
Interessado(a) ULISES BOBADILLA GUADALUPE. 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 16/03/2022. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

 

Processo de Estágio Probatório no 23422.006626/2021-93 - Interessado(a)
EVANDER RUTHIERI SATURNO DA SILVA. O parecer da relatora Paula
Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) sido
aprovado na 1ª etapa do Estágio Probatório. O processo seguirá para o
ILAACH para ciência do interessado e posterior retorno para segunda avaliação
da segunda etapa do estágio probatório.

 

 

 

Processo de Estágio Probatório no 23422.017478/2019-35 - Interessado(a)
TIAGO BONATO. O parecer do relator Leonardo da Silva Arrieche foi aprovado
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) sido aprovado na 3ª etapa do
Estágio Probatório. O processo seguirá para o ILAACH para ciência do
interessado.
 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018961/2021-49 -
Interessado(a) LUCIMARA FLAVIO DOS REIS. O parecer do relator Leonardo



23/11/2021 13:34 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=581330

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=581330 3/4

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 22/11/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.
 

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018737/2021-83 - Interessado(a)
CLEILTON APARECIDO CANAL. 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
20/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018961/2021-49 -
Interessado(a) JULIO DA SILVEIRA MOREIRA. 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 09/03/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

 

 

 

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.018659/2021-55 -
Interessado(a) MARLON LUIZ HNEDA. 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 promoção requerida a partir de
05/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018656/2021-39 - Interessado(a)
FABIO BORGES. O parecer da relatora Ana Paula Araujo Fonseca foi
aprovado por unanimidade, não tendo o(a) interessado(a) atendido aos
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida. O processo
seguirá ao ILAESP para ciência do interessado, demais providências e
posterior retorno à CPPD.
 

 

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019280/2021-69 - Interessado(a)
FLAVIO ALFREDO GAITAN. 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 22/11/2021. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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Processo de Progressão Funcional no 23422.019136/2021 - Interessado(a)
ANALIA ROSARIO LOPES. 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 09/12/2021. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

 

 

2. Outras deliberações:
 

Os membros da CPPD solicitaram apoio administrativo da Secretaria Geral da
Reitoria- SGR para edição da página da Comissão no site da UNILA no sentido de
enfatizar a informação referente ao fluxo de processos que devem ser encaminhados
pelos Departamentos Administrativos dos Institutos à SGR ou à CPPD com uma
semana de antecedência à data das reuniões da Comissão. Lembrando que os
processos que chegarem após esse prazo são pautados na reunião subsequente.
 

Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Lais Pereira
Ferreira, lavro a presente Ata.
 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 15:36 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 15:26 ) 
LAIS PEREIRA FERREIRA 
SECRETARIO EXECUTIVO 

Matrícula: 2243183 

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 15:49 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 15:38 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 22/11/2021 17:32 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 
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