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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 193 / 2021 / CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.022169/2021-54

Foz Do Iguaçu-PR, 17 de dezembro de 2021.

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 23/2021/CPPD/UNILA
 
 
Data: 17 de dezembro de 2021.
 
Par�cipantes:  
                          Ana Paula Araujo Fonseca 

                          Dirceu Basso 
                          Paula Andrea Jaramillo 

                          Gabriel Rodrigues da Cunha 

  
 
ASSUNTOS TRATADOS 

1. Deliberação sobre os pareceres dos processos de aceleração da promoção,
progressão, e estágio probatório, previamente distribuídos para relatoria.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.021136/2021-09 - Interessado(a)
VANESSA ROSA MACHADO. 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 acelerada a par�r de 07/12/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Aceleração da Promoção no 23422.021523/2021-36 - Interessado(a)
ROSANA ALVAREZ CALLEJAS. 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 acelerada a par�r de 10/12/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório no 23422.021397/2021-43 - Interessado(a) MARLON
LUIZ HNEDA. O parecer da relatora Ana Paula Araújo Fonseca foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para
conclusão do estágio probatório a par�r de 06/02/2022. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão Funcional no 23422.020773/2021-13 - Interessado(a) MARIO
RENE RODRIGUEZ TORRES. 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 par�r de 23/03/2022. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

Processo de Progressão Funcional no 23422.014043/2021-42 - Interessado(a) ROSANA
ÁLVAREZ CALLEJAS. Devolve-se ao Ins�tuto para demais providências conforme
despacho da CPPD. 
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Processo de Estágio Probatório no 23422.021461/2021-61 - Interessado(a) VANESSA
ROSA MACHADO. 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 par�r de 06/12/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

Processo de Progressão Funcional no 23422.020801/2021-33 - Interessado(a)
MARILEIA SILVA DOS REIS. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à progressão requerida a par�r de 17/12/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

Processo de Progressão Funcional no 23422.021397/2021-43 - Interessado(a) SILVIA
LILIAN FERRO. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer
jus à progressão requerida a par�r de 23/03/2022. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

Processo de Progressão Funcional no 23422.021474/2021-98 - Interessado(a)
CAROLINA LEAO ODERICH. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos
necessários para fazer jus à progressão requerida a par�r de 17/12/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Progressão Funcional no 23422.021534/2021-30 - Interessado(a) FLAVIO
LUIZ TAVARES. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer
jus à progressão requerida a par�r de 17/12/2021. O processo seguirá à
SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de Estágio Probatório no 23422.017474/2019-46 - Interessado(a) RICARDO
MOREL HARTMANN. 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 par�r de 10/04/2022. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as
demais providências.

Processo de Progressão Funcional no 23422.021546/2021-94 - Interessado(a)
ALEXANDRE CAMERA VARELLA. 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 01/04/2022. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

2. Outras deliberações:

Fica estabelecido o calendário para as reuniões de 2020-1 conforme segue: 07 e
21/02, 07 e 21/03, 18/04, 02,16 e 30/05, 13 e 27/06, 11 e 25/07, 22/08.
A CPPD encaminhará um O�cio à Reitoria solicitando uma função gra�ficada e
lotação de servidores para apoio administra�vo visando a reforma administra�va.
Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Elisiane Fioren�n
Do�o, lavro a presente Ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/12/2021 18:43 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 17/12/2021 16:09 ) 
DIRCEU BASSO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1851919 
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(Assinado digitalmente em 20/12/2021 09:40 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1838951 

(Assinado digitalmente em 18/12/2021 09:24 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sig.unila.edu.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 193, ano:

2021, tipo: ATA DE REUNIÃO, data de emissão: 17/12/2021 e o código de verificação:
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