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ASSUNTOS TRATADOS 

 
 

1. Informes gerais. 
 
 A comissão solicitou à Reitoria a indicação de dois membros representantes dos 
Institutos ILAESP e ILACVN, tendo em vista que não houve interessados representantes 
destes institutos inscritos no processo eleitoral regido pelo Edital 001/2020 CPPD. 
 
 
 
2. Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão/promoção 
funcional docente previamente distribuídos para relatoria. 
 

 Processo de Progressão no 23422.015165/2020-15 – Interessado(a): SIMONE DA 
COSTA CARVALHO. 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 14/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.015270/2020-90 – Interessado(a): MARIANA 
CORTEZ. 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 23422.015274/2020-79 – Interessado(a): FÉLIX 
CENEVIVA EID. 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. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTTE - CPPD 

 
 
 Processo de Progressão no 23422.017220/2019-17 – Interessado(a): DAVI DA 
SILVA MONTEIRO. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero 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 23422.015283/2020-30 – Interessado(a): VIVIANE DA 
SILVA ARAUJO. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero 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 23422.015293/2020-51 – Interessado(a): LUCIANA 
MELLO RIBEIRO. 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 14/12/2020. O processo seguirá à 
SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.014194/2020-42 – Interessado(a): GILSON 
BATISTA DE OLIVEIRA. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez 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 23422.014981/2020-36 – Interessado(a): CATARINA 
COSTA FERNANDES. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado 
por unanimidade, entretanto o(a) interessado(a) não atendeu aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida. O processo retorna à interessada 
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 23422.015277/2020-95 – Interessado(a): ANTONIO DE 
LA PENA GARCIA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha 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. 
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 Processo de Progressão no 23422.014532/2020-34 – Interessado(a): MARIA 
GEUSINA DA SILVA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha 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.  
 

 
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, 14 de dezembro de 2020. 
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FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 14/12/2020

ATA Nº 193/2020 - CPPD (10.01.08.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 14/12/2020 18:17 ) 
FABIO SILVA MELO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1851843

(Assinado eletronicamente em 14/12/2020 16:42 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2884224

(Assinado eletronicamente em 14/12/2020 16:40 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 

2934940

(Assinado eletronicamente em 16/12/2020 10:27 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 17/12/2020 22:54 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951
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