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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 13/2020/CPPD/UNILA 

 

Data: 17 de agosto de 2020 

 

Participantes: Fabio da Silva Melo 

 Fernando Gabriel Romero 

 Fidel Pascua Vilchez 

             Gabriel Rodrigues da Cunha   

              
 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

 

1. Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão/promoção funcional docente 

previamente distribuídos para relatoria. 

 

• Processo de Progressão no 23422.008755/2020-37 – Interessado: FIDEL PASCUA 

VILCHEZ. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi aprovado por unanimidade, tendo o 

interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 

31/08/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.009389/2020-88 – Interessada: MIRIAM CRISTIANY 

GARCIA ROSA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por unanimidade, 

tendo a interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir 

de 31/08/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.008775/2020-79 – Interessado: JORGE LUIS MARIA 

RUIZ. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por unanimidade, tendo o 

interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 

17/08/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.008775/2020-79 – Interessado: RINALDO VITOR DA 

COSTA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por unanimidade, entretanto 

o interessado 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 Aceleração no 23422.008952/2020-53 – Interessado: RAFAEL DRUMOND 

MANCOSU. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por unanimidade, tendo o 

interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida a partir de 

06/08/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.009074/2020-57– Interessado: LUCAS DE MORAES 
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AGUIAR. O parecer da Comissão Examinadora foi aprovado por unanimidade, entretanto o 

interessado 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 23422.008560/2020-64– Interessada: MARILEIA SILVA DOS 

REIS. O parecer do relator Fabio Silva Melo, foi aprovado por unanimidade, entretanto a interessada 

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. 

 

 

2. Outras deliberações: 

 

• Formação da Comissão Examinadora do processo progressão no 23422.009074/2020-57– 

Interessado: LUCAS DE MORAES AGUIAR, composta pelos membros da CPPD: Fidel 

Páscua Vilchez, Fernando Gabriel Romero e Gabriel Rodrigues da Cunha. 

 

3. Informes: 

 

• Durante a leitura do Processo  de progressão no 23422.008755/2020-37 – Interessado: FIDEL 

PASCUA VILCHEZ, o interessado não esteve presente na reunião, evitando assim, conflito 

de interesse. 

• A CPPD recebeu na data de hoje um e-mail da CEEGED com as contribuições para a minuta 

que estabelece critérios provisórios para as atividades docentes do ensino remoto. Os 

membros da CPPD farão a analise nos próximos dias para verificar quais pontos serão 

incorporados. 

 

 

Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente anexando-se à memória a lista de 

presença assinada pelos membros presentes. Eu, Elisiane Fiorentin Dotto, SIAPE 2189286, assistente 

em administração, lavro a presente Ata. 

                   

        Foz do Iguaçu, 17 de agosto de 2020. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 17/08/2020

ATA Nº 126/2020 - CPPD (10.01.08.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 15:09 ) 
FABIO SILVA MELO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1851843

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 14:54 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2884224

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 14:54 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 15:57 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951

(Assinado eletronicamente em 17/08/2020 14:53 ) 
ELISIANE FIORENTIN DOTTO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

2187286
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