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I ASSUNTOS TRATADOS I

1. Deliberacão sobre os careceres dos processos de uroressão/orornocão funcional doceiitel

previamente distribuídos para relatoria.

Processo de progressão n° 23422.015456/2018-21 - Interessado: ZENO SOARES CROCETTI.

O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, foi aprovado por unanimidade, tendo o

interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Progressão Funcional de

Professor Adjunto, Classe C, do Nível 03 para Nível 04 a partir de 17/05/2019. 0 processo

seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Qj A deliberação acima, invalida e substitui o parecer apresentado na Reunião Ordinária da CPPD cio

dia 15/04/2019 onde, após verificação formal pela SADECA/PROGEPE, foram apontadas inconsistências

quanto ao Nível Funcional informado pelo interessado.

Processo de progressão n° 23422.002130/2019-47 - Interessado: MARCELINO TEIXEIRA

LISBOA. O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, foi aprovado por unanimidade,

tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Progressão Funcional de

Professor Adjunto, Classe C, do Nível 01 para Nível 02 a partir de 17/05/2019. 0 pioCesso

seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção n° 23422.005796/2019-05 - Interessada: LUCIMARA FLÁVIO DOS

REIS. O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, foi aprovado por unanimidade, tendo a

interessada atendido aos requisitos necessários para fazer ins à Aceleração da Promoção de

Professora Adjunta A, Classe A, Nível 02 para Professora Adjunta, Classe C, Nível 01 a partir da

data de formalização do processo, a saber, 08/05/2019. 0 processo seguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção n° 23422.006008/2019-04 - Interessado: JOCENILSON RIBEIRO DOS

SANTOS. O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, foi aprovado por unanimidade,

tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Aceleração da

Promoção de Professor Adjunto A, Classe A, Nível 01 para Professor Adjunto, Classe C, Nível

01 a partir da data de formalização do processo, a saber, 13/05/2019. 0 processo seguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção no 23422.006003/2019-42 - Interessada: LARISSA PAULA TIRLONI.

O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha, foi aprovado por unanimidade, tendo a

interessada atendido aos requisitos necessários para fazer ins à Aceleração da Promoção de

Professor Adjunto A, Classe A, Nível 02 para Professora Adjunta, Classe C, Nível 01 a Partir da

data de formalização do processo, a saber, 13/05/2019. 0 processo reguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção n° 23422.005835/2019-19 - Interessado: ROBSON DE OLIVEIRA. O

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

interessado atendido aos requisitos necessários para fazer ins à Retribuição por Titulação a

partir da data de formalização do processo, a saber, 09/05/2019. 0 processo seguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção n° 23422.005275/2019-07 - Interessada: SAMIRA ABDEL JALIL. O

parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha, foi aprovado por unanimidade, tendo a
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interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Retribuição por Titulação a

partir da data de formalização do processo, a saber, 26/04/2019. 0 processo seguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de promoção n° 23422.005654/2019-56 - Interessada: KAREN DOS SANTOS

HONÓRIO. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez, foi aprovado por unanimidade, tendo a

interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à Retribuição por Titulação a

partir da data de formalização do processo, a saber, 06/05/2019. 0 processo seguirá à

SADECA/PROGEPE para as demais providências.

Processo de progressão n° 23422.002871/2019-22 - Interessado: LEONARDO DA SILVA

ARRIECHE. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez, foi aprovado por unanimidade,
entretanto o interessado não atendeu, na instrução do processo, aos requisitos necessários para a

devida análise da sua solicitação de Progressão Funcional. 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 n° 23422.002128/2019-04 - Interessado: GIL ALMEIDA FELIX. Em

nova análise processual realizada pelo relator e deliberada em reunião, o parecer do relator Fidel

Pascua Vilchez, foi aprovado por unanimidade, entretanto; embora o interessado tenha juntado
fatos novos ao processo, não atendeu aos requisitos necessários à Progressão Funcional

requerida, desse modo não faz jus à Progressão. O Processo retorna ao interessado para ciência e/

au providências apontadas no parecer do relator e, atendidos os apontamentos, poderá novamente

ser submetido à apreciação da CPPD.

2. Outros assuntos:

•

Após deliberações e encaminhamentos à próxima instância administrativa, qual seja,
SADECA/PROGEPE e verificações cadastrais realizadas pela mesma instância, os

processos de Progressão Funcional listados abaixo tiveram seus respectivos pareceres

invalidados em razão de ainda não terem cumprido o prazo legal de 24 (vinte e quatro)
meses necessários à próxima Progressão Funcional. Tais ações foram levadas ao

conhecimento e ciência da CPPD na 4. Reuniào Ordinária, realizada em 17/05/2019.

Os processos seguem para os interessados, acompanhados de despacho com a orientação
de reapresentação dos mesmos quando do cumprimento do prazo legal, expresso em

legislação específica:
23422.002689/2019-86 - Interessado: Guillermo Javier Diaz Villavicencio e

23422.003000/2019-31 - Interessada: Maria Geusina da Silva, apreciados/deliberados na

2'. Reunião Extraordinária CPPD de 25.03.2019 e;

23422.003939/2019-92 - Interessado: Antônio Rediver Guizzo apreciado/deliberado na

3a. Reunião Extraordinária - CPPD de 29.04.2019.
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:30 e eu, ANA CRISTINA WELTER,

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim. As assinaturas dos

membros presentes encontram-se em anexo em lista específica.

Foz do Iguaçu, 17 de maio de 2019.

Ana Cristinã W1ter

Assist. Admin. -\DIACI



1! UN4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD

[Lista de Presença da 4• Reunião Ordinária 2019 Data: 17/05/2019

NOME REPRESENTAÇÃO ASSINATURA

FERNANDO GABRIEL ROMERO Membro ILAESP

FIDEL PASCUA VILCHEZ Membro ILAACH

IABRIEL RODRIGUES DA CUNHA Membro ILATIT

IHLCÉLIAAPARECIDA CORDEIRO Membro ILACVN
_____


