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ASSUNTOS TRATADOS 

 
 

1. Informes gerais. 
 
 Publicado pela Reitoria o Edital para Eleição da nova Comissão Permanente de 
Pessoal Docente – CPPD. 
 
 
2. Deliberação sobre os pareceres dos processos de 
progressão/promoção/aceleração da promoção funcional docente previamente 
distribuídos para relatoria. 
 

 Processo de Progressão no 23422.008560/2020-64 – Interessado(a): MARILÉIA 
SILVA DOS REIS. O parecer do relator Fabio Silva Melo 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 submetido a nova apreciação pela CPPD. 

 
 Processo de Progressão no 23422.014221/2020-89 – Interessado(a): RAMON 
BLANCO DE FREITAS. O parecer do relator Fabio Silva Melo foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à progressão requerida a partir de 11/03/2021. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Progressão no 23422.014256/2020-17 – Interessado(a): MAÍRA 
MACHADO BICHIR. O parecer do relator Fabio Silva Melo foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à progressão requerida a partir de 07/01/2021. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
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 Processo de Progressão no 23422.014498/2020-79 – Interessado(a): VICTORIA 
INÉS DARLING. O parecer do relator Fabio Silva Melo foi aprovado por unanimidade, 
tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à 
progressão requerida a partir de 07/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Estágio Probatório no 23422.014718/2020-56 – Interessado(a): 
JULIANA PIRES FRIGO. O parecer do relator Fabio Silva Melo foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à progressão requerida a partir de 07/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.014289/2020-96 – Interessado(a): FABIO 
ALLAN MENDES RAMALHO. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi 
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 07/12/2020. O 
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.014360/2020-22 – Interessado(a): LAURA 
JANAINA AMATO. Foi acordada a formação de comissão específica para o processo, 
sendo formada pelos relatores Fábio Silva Melo, Fernando Gabriel Romero e Gabriel 
Rodrigues da Cunha. O parecer da comissão foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) 
interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão 
requerida a partir de 14/12/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as 
demais providências. 

 
 Processo de Progressão no 23422.014618/2020-40 – Interessado(a): MICHEL 
VARAJAO GAREY. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à progressão requerida a partir de 07/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.014789/2020-79 – Interessado(a): LUCIO 
FLAVIO GROSS FREITAS. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi 
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 15/01/2021. O 
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Progressão no 23422.014154/2020-55 – Interessado(a): LÍGIA MARIA 
HEINZMANN. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por unanimidade, 
tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à 
promoção requerida a partir de 07/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
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 Processo de Progressão no 23422.014253/2020-98 – Interessado(a): MARCOS DE 
OLIVEIRA GARCIAS. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à progressão requerida a partir de 07/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Aceleração da Promoção no 23422.014531/2020-61 – Interessado(a): 
PATRÍCIA NAKAYAMA. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por 
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer 
jus à promoção requerida a partir de 02/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Aceleração da Promoção no 23422.014496/2020-36 – Interessado(a): 
ROGÉRIO GIMENES DE CAMPOS. 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 promoção requerida a partir de 25/11/2020. O processo 
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 
 Processo de Progressão no 23422.014532/2020-34 – Interessado(a): MARIA 
GEUSINA DA SILVA. O relator Gabriel Rodrigues da Cunha informou quanto a ação 
judicial que consta no processo, e este deverá ser encaminhado à SADECA para 
esclarecimentos. 

 
 
3. Outras deliberações:  
 
 Resposta ao Ofício SESUNILA n° 19/2020, solicitando orientar os docentes em 
relação à progressão/promoção na carreira, pelo Prof. Fidel Pascua Vilchez.  

Proposta ao CONSUN após retomada das aulas, a ser definida internamente pelos 
membros da CPPD. 

 
Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente anexando-se à memória a 
lista de presença assinada pelos membros presentes. Eu, Vanusa Cristina Dario, lavro a 
presente Ata. 
 

                  

    Foz do Iguaçu, 07 de dezembro de 2020. 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/12/2020

ATA Nº 177/2020 - CPPD (10.01.08.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 07/12/2020 17:41 ) 
FABIO SILVA MELO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1851843

(Assinado eletronicamente em 07/12/2020 17:07 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2884224

(Assinado eletronicamente em 07/12/2020 16:26 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 

2934940

(Assinado eletronicamente em 07/12/2020 17:43 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 07/12/2020 17:15 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951
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