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9ª REUNIÃO ORDINÁRIA
 

Realizada em 25 de julho de 2022.
  

Es�veram presentes os(as) membros(as):
a) ANA PAULA ARAUJO FONSECA, Professora do Magistério Superior, Siape nº 2047357, 
Representante do Ins�tuto La�no-Americano de Arte, Cultura e História, Presidente;
b) FIDEL PASCUA VÍLCHEZ, Siape nº 2884224, Professor do Magistério Superior, Representante 
do Ins�tuto La�no-Americano de Economia, Sociedade e Polí�ca;
c) LEONARDO DA SILVA ARRIECHE, Professor do Magistério Superior, Siape nº 1703833, 
Representante do Ins�tuto La�no-Americano de Tecnologia, Infraestrutura e Território; e
d) LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA, Professor do Magistério Superior, Siape nº 1999589, 
Representante do Ins�tuto La�no-Americano de Ciências da Vida e da Natureza.

  
1. ASSUNTOS TRATADOS
 
1.1 Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão e promoção funcional 
previamente distribuídos para relatoria.

  
a) Processo nº 23422.022531/2021-77, que trata de Progressão Funcional Docente, e tem
como interessada a Professora do Magistério Superior CECILIA MARIA DE MORAIS MACHADO 
ANGILELI, Siape nº 2144173. O parecer foi apresentado pela Relatora ANA PAULA ARAÚJO 
FONSECA e foi aprovado por unanimidade, tendo a interessada atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida a par�r de 25/07/2022. O processo será 
enviado à Seção de Acompanhamento de Desempenho e Carreiras, da Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas, para con�nuidade processual.

  
b) Processo nº 23422.013349/2022-56, que trata de Promoção Funcional Docente, e tem 
como interessado o Professor do Magistério Superior JAMUR JOHNAS MARCHI, Siape nº 
1543288. O parecer foi apresentado pelo Relator LUIZ HENRIQUE GARCIA PEREIRA, e foi 
aprovado por unanimidade, tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para 
fazer jus à promoção requerida a par�r de 31/08/2022. O processo será enviado à Seção de 
Acompanhamento de Desempenho e Carreiras, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, para 
con�nuidade processual.

  
c) Processo nº 23422.010263/2022-55, que trata de Progressão Funcional Docente, e tem 
como interessado o Professor do Magistério Superior ALEXANDRE AGUIAR LOPES, Siape nº 
1927139. O parecer foi apresentado pelo Relator LEONARDO DA SILVA ARRIECHE e, após 
considerações da plenária, foi aprovado por unanimidade, tendo o interessado atendido aos 
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a par�r de 25/07/2022. Será 
disponibilizado o relatório de disciplinas a ser assinado pelo interessado e o processo será 
enviado à Seção de Acompanhamento de Desempenho e Carreiras, da Pró-Reitoria de Gestão 



de Pessoas, para con�nuidade processual.
 
2. OUTRAS DELIBERAÇÕES

  
A presidente ANA PAULA ARAUJO FONSECA informou as comunicações realizadas com o 
Departamento de Desenvolvimento Profissional e Pessoal (DDPP) a respeito do Edital de Fluxo 
Con�nuo para concessão de afastamentos; relatou que, em vinte e dois de julho, foi recebida 
mensagem do DDPP informando que o Departamento está finalizando a minuta do edital e 
que, o mais breve possível, encaminhará à Comissão para que possa analisar e realizar as 
contribuições. Como resposta, ainda no mesmo dia, foi enviada mensagem na qual agradecia 
a informação e perguntava sobre a minuta do edital anual que regulará as saídas de docentes 
com subs�tuição para o ano de dois mil e vinte e três. Na mensagem, alertava que, 
considerando que agosto é o mês previsto para lançamento do referido edital, seria muito 
importante que a Comissão pudesse conversar sobre o tema o quanto antes, para que exista
tempo hábil de analisar o documento com o cuidado que ele merece. Como resposta, o DDPP 
enviou, minutos antes da realização desta reunião, minuta de edital referente ao Processo 
Sele�vo para Classificação de Servidores(as) Docentes Interessados(as) em Afastamento 
Stricto Sensu e Pós-Doutorado, com vagas para Contratação de Professor(a) Subs�tuto(a). Foi 
realizada a leitura inicial e debates a respeito do documento. Ficou entendido que será 
realizado novo encontro para con�nuação da análise do documento, que teve a versão 
editável disponibilizada pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

  
Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente. Eu, Arides Rodrigues da Silva 
Júnior, lavro a presente Ata, que segue assinada por mim e pelos(as) membros(as) da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente presentes à reunião. 
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