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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE
 
 

ATA Nº 52 / 2021 - CPPD (10.01.08.03) 
 
Nº do Protocolo: 23422.010878/2021-40

Foz Do Iguaçu-PR, 12 de julho de 2021.

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 12/2021/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
funcional, previamente distribuídos para relatoria.

 
Processo de Progressão no 23422.009782/2021-47 - Interessado(a)
 WALFRIDO ALONSO PIPPO. 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 partir de
12/07/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências
 
Processo de Progressão no 23422.008595/2021-86 - Interessado(a)  LORENA
RODRIGUES TAVARES DE FREITAS. 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
02/09/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.
 
Processo de Progressão no 23422.001237/2021-96 - Interessado(a)
 ADRIANA CHALITA GOMES. O parecer do relator Marcos de Oliveira Garcias
foi aprovado por unanimidade, entretanto o(a) interessado(a) não atendeu aos
requisitos necessários para fazer jus à promoção 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 23422.009678/2021-42 - Interessado(a)  TIAGO
BONATO. O parecer da relatora Paula Andrea Jaramillo foi aprovado por
unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários
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para fazer jus à progressão requerida a partir de 12/07/2021. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

 
Processo de Progressão no 23422.009597/2021-95 - Interessado(a)
 ANAXSUELL FERNANDO DA SILVA. 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 partir de
09/12/2021. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais
providências.

 

2.         Outras deliberações:

       Os membros da CPPD agendaram reunião extraordinária da comissão a
acontecer em 19/07/21, tendo como pauta o levantamento das demandas de
apoio administrativo para a comissão, a fim de formalizar a demanda à Reitoria.
Na mesma reunião serão discutidas as contribuições da comissão para a
Resolução 35/2018.

 

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