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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 177 / 2021 / CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.021051/2021-73

Foz Do Iguaçu-PR, 06 de dezembro de 2021.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 22/2021/CPPD/UNILA
 

Data: 22 de novembro de 2021.
 

Participantes: Ana Paula Araujo Fonseca

                         Leonardo da Silva Arrieche

                         Dirceu Basso (suplente de 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 23422.019660/2021-91 -
Interessado(a) PATRICIA ZANDONADE. 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
06/12/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

Processo de Estágio Probatório no 23422.016576/2019-42 - Interessado(a)
DIEGO MORAES FLORES. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) sido aprovado na 3ª
etapa do Estágio Probatório a partir de 30/04/2022. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.018656/2021-39 - Interessado(a)
FÁBIO BORGES. 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 06/12/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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Processo de Progressão Funcional no 23422.019913/2021-50 - Interessado(a)
MARCIA REGINA BECKER. 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 06/12/2021. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020470/2021-46 - Interessado(a)
SILVIA APARECIDA ZIMMERMANN. 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
06/12/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020380/2021-51 - Interessado(a)
ANA ALICE AGUIAR ELEUTERIO. 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
18/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019655/2021-32 -
Interessado(a) WELINGTON FRANCISCO. 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
18/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020418/2021-92 - Interessado(a)
WAGNER ANTONIO CHIBA DE CASTRO. 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
18/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 

Obs: foi solicitada a inclusão do comprovante de disciplinas ministradas para
assinatura do interessado
 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019026/2021-40 - Interessado(a)
MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI. O parecer do relator Dirceu
Basso foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
06/12/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020047/2021-21 - Interessado(a)
ANA CLARISSA STEFANELLO. O parecer do relator Dirceu Basso foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 06/12/2022. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
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Processo de Progressão Funcional no 23422.020374/2021-19 - Interessado(a)
LARISSA FOSTINONE LOCOSELLI. O parecer do relator Dirceu Basso foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 06/12/2022. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019586/2021-52 -
Interessado(a) EDNA POSSAN. 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 partir de
01/01/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 

Processo de Progressão Funcional no 23422.019790/2021-73 -
Interessado(a) MARIA DAS GRAÇAS CLEOPHAS PORTO. 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 partir de 09/12/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020426/2021-70 -
Interessado(a) LAURA CRISTINA PIRES LIMA. 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
partir de 19/02/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

 

Processo de Promoção Funcional no 23422.019790/2021-73 - Interessado(a)
GILMAR JOSÉ DE TONI. O parecer associado da comissão examinadora
composta pelos relatores Ana Paula Araújo Fonseca, Leonardo da Silva
Arrieche e Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por unanimidade, não tendo
o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à
promoção requerida. O processo retornará ao ILAESP para as demais
providências.

 

 

2. Outras deliberações:
 

O processo nº 23422.020009/2021-77- Promoção funcional docente à classe D-
Professor Associado, nível 1- do professor GILMAR JOSÉ DE TONI, foi analisado por
comissão examinadora composta pelos relatores Ana Paula Araújo Fonseca,
Leonardo da Silva Arrieche e Paula Andrea Jaramillo que, juntos, assinaram Parecer.

Em relação a atualização do site da UNILA, página da CPPD, Aba "aceleração de
promoção" https://portal.unila.edu.br/comissoes/cppd/formularios/promocao-
acelerada, foi deliberado pela possibilidade de retirada do "CHECK LIST DE
DOCUMENTOS PARA PROGRESSÃO/PROMOÇÃO FUNCIONAL DOCENTE" uma
vez que os documentos estão discriminados por extenso, na sequência.

A presidência da CPPD solicitará revisão das atividades de apoio da alta gestão para
melhor funcionamento da Comissão: incluindo as atividades da Progepe (Resolução)
e equipe de T.I. (site).

https://portal.unila.edu.br/comissoes/cppd/formularios/promocao-acelerada
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Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Lais Pereira
Ferreira, lavro a presente Ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 15:28 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 18:21 ) 
DIRCEU BASSO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1851919 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 15:23 ) 
LAIS PEREIRA FERREIRA 
SECRETARIO EXECUTIVO 

Matrícula: 2243183 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 15:45 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 06/12/2021 21:30 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 
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