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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 46 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.006744/2021-11

Foz Do Iguaçu-PR, 03 de maio de 2021.

 
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 07/2021/CPPD/UNILA

 
 
 
Participantes:           Ana Paula Araujo Fonseca
                                   Leonardo da Silva Arrieche
                                   Marcos de Oliveira Garcias
                                   Paula Andrea Jaramillo
                                                                                 
 

ASSUNTOS TRATADOS
 
 
1.         Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão e aceleração da
promoção funcional docente, previamente distribuídos para relatoria.

 
 
Processo de Progressão no 23422.005661/2021-55 - Interessado(a)  MARCIANA PIERINA
ULIANA MACHADO. 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 29/07/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE
para as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.005225/2021-90 - Interessado(a)  ANIBAL ORUE POZZO.
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 promoção requerida a
partir de 03/05/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.
 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.006097/2021-20 - Interessado(a)  ARIEL
MATIAS BLANCO. 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
promoção requerida a partir de 20/03/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para
as demais providências.

 
Processo de Aceleração da Promoção no 23422.005779/2021-70 - Interessado(a)  ESTER
MARCAL FER. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à
promoção requerida a partir de 20/03/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para
as demais providências.
 
Processo de Progressão no 23422.006039/2021-34 - Interessado(a)  FRANCIELI
REBELATTO. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias foi aprovado por unanimidade,
tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão
requerida a partir de 08/05/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 
 

2.         Outras deliberações:
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            A comissão decidiu por pautar nas reuniões ordinárias as discussões sobre as normas e
resoluções que orientam as progressões/promoções da carreira docente no âmbito da Unila;
        Necessidade de análise do marco temporal de 5 meses antes do interstício para os
documentos que devem compor os processos de progressões, como os PITDs (que são sempre
4 no total, referente a cada semestre letivo dos 24 meses em análise), comprovantes de ensino,
de pesquisa, de extensão, planos de ensino, etc;
            Para os processos de Promoção Acelerada, sempre atentar para a apresentação do
diploma de doutorado do requerente;
         A SADECA emitiu orientação sobre os prazos a serem considerados para alguns processos
de promoção funcional docente, em que será considerada a data de 20/03/21, conforme
orientação formal enviada pela Progepe;
            A partir da data de hoje, os pareceres dos relatores da CPPD serão enviados via e-mail
para o apoio administrativo que fará a inserção destes documentos no SIPAC, para posterior
assinatura do relator responsável.
 
 
Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Vanusa Cristina Dario, lavro a
presente Ata.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 16:39 ) 
ANA PAULA ARAUJO FONSECA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 2047357 

(Assinado digitalmente em 05/05/2021 10:37 ) 
LEONARDO DA SILVA ARRIECHE 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1703833 

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 21:13 ) 
MARCOS DE OLIVEIRA GARCIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
Matrícula: 1257703 

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 21:25 ) 
PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

Matrícula: 2182560 

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 21:09 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 
Matrícula: 2934940 
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