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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N° 02/2021/CPPD/UNILA 

 

Data: 15 de março de 2021 
 
 
Participantes:  Ana Paula Araujo Fonseca 
   Gabriel Rodrigues da Cunha 
   Leonardo da Silva Arrieche 
   Marcos de Oliveira Garcias 
   Paula Andrea Jaramillo 
                   

 
ASSUNTOS TRATADOS 

 
 

1.  Informes Gerais: 
 
 Reunião dos membros titulares da CPPD com os diretores dos Institutos e a 
PROGEPE, para deliberação sobre processos de Estágio Probatório Docente, no 
dia 17/03/21 às 09h. 
 
 
2. Deliberação sobre procedimentos para padronização dos trabalhos da 
CPPD, bem como de divulgação de informações institucionais da carreira 
docente: 
 
 Os processos a serem avaliados em cada reunião ordinária da comissão, 
serão enviados em pauta específica da reunião, com 5 (cinco) dias úteis de 
antecedência à data da reunião. 
 
 Caso a CPPD receba algum processo com a data de progressão/promoção 
do servidor já em atraso, esse será sinalizado para que seja priorizado pelo relator 
responsável pela avaliação, respeitando o prazo anteriormente informado. 
 
 A CPPD irá solicitar apoio à SECOM para a disponibilização de informações 
referentes aos processos que envolvem a carreira docente em outras mídias de 
comunicação além da página da CPPD no site da UNILA. Com relação à página 
da CPPD, também será solicitado que o seu acesso seja tornado visível dentro do 
site institucional. 
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 Reformulação do formulário de solicitação para progressão/promoção 
docente, bem como dos documentos comprobatórios solicitados. 
 

Necessidade de alterações na Resolução 007/2014, quanto à: 

a. problemas identificados nas avaliações de estágio probatório; 

b. contagem das avaliações de desempenho contam 24 meses após 
última avaliação (31 meses); 

c. documentos comprobatórios das atividades científico acadêmica e 
administrativa já precisa estar na direção do formulário (mesmo que sem 
pontuar, mas nos 24 meses as duas juntas precisam alcançar os pontos 
solicitados). 

Necessidade de implementação da avaliação dos discentes, conforme 
exigência legal – lei 12772/2012. 

Necessidade de reformulação das Resoluções 35/2018 e 007/2014. 

 
3. Outras deliberações: 
 

Acionar TI para automatizar processos; 

Enviar informações para CPA por email; 

Atualização da página da CPPD no site institucional junto à SECOM. 

 
 

Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Vanusa Cristina 
Dario, lavro a presente Ata. 
 

                  

    Foz do Iguaçu, 15 de março de 2021. 
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