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Data: 09 de novembro de 2020. 
 
Participantes: Fábio 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 23422.011779/2020-63 – Interessado(a): KIRA 
SANTOS PEREIRA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi 
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à promoção requerida a partir de 09/11/2020. O 
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.012360/2020-90 – Interessado(a): DAFNI 
FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO. O parecer do relator Fernando Gabriel 
Romero foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos 
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 
09/11/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais 
providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.012552/2020-47 – Interessado(a): 
LAURA MÁRCIA LUIZA FERREIRA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da 
Cunha foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos 
requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 
09/11/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais 
providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.012560/2020-25 - Interessado(a): IVÁN 
ALEJANDRO ULLOA BUSTINZA. O parecer do relator Fabio Melo Silva foi 
aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 09/11/2020. O 
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
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 Processo de Progressão no 23422.012556/2020-36– Interessado(a): 
DANIEL LUIZ NEDEL. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado 
por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos necessários 
para fazer jus à progressão requerida a partir de 09/11/2020. O processo 
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
    Processo de Progressão no 23422.011912/2020-61 – Interessado(a): 
ROBERTA SPERANDIO TRASPADINI. O parecer do relator Fabio Melo Silva 
foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) atendido aos requisitos 
necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 09/11/2020. O 
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
 
 Processo de Progressão no 23422.012547/2020-85 – Interessado(a): 
BERNARDO TEODORICO COSTA SOUZA. O parecer do relator Fernando 
Gabriel Romero foi aprovado por unanimidade, tendo o(a) interessado(a) 
atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a 
partir de 09/11/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as 
demais providências. 
 
    Processo de Progressão no 23422.007122/2020-90 – Interessado(a): 
GISELE SUHETT HELMER. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi 
aprovado por unanimidade, entretanto o(a) interessado(a) 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. 
 

 
2. Outras deliberações:  

 
 O professor Fidel Pascua Vilchez assume a presidência da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente a partir da data de hoje. 
 
 Será enviado à Reitoria comunicado informando o fim do mandato atual dos 
membros da CPPD em 11 de janeiro de 2021, e a necessidade de organização 
de eleição para novos membros, assim como a renovação do mandato dos 
professores Fidel Pascua Vilchez e Gabriel Rodrigues da Cunha. 
 
 Será enviada proposta de emenda à minuta de resolução que definirá 
condições especiais para atividades docentes no período especial emergencial. 
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Não havendo nada a mais a constar, encerra-se o expediente anexando-se à 
memória a lista de presença assinada pelos membros presentes. Eu, Vanusa 
Cristina Dario, lavro a presente Ata. 

                  

    Foz do Iguaçu, 09 de novembro de 2020. 
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Emitido em 09/11/2020

ATA Nº 165/2020 - CPPD (10.01.08.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 15:11 ) 
FABIO SILVA MELO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1851843

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 15:01 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2884224

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 14:59 ) 
VANUSA CRISTINA DARIO 

ADMINISTRADOR 

2934940

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 15:05 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 09/11/2020 15:30 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 165 2020 ATA 09/11/2020 e8be6d2a1d

https://sig.unila.edu.br/public/documentos

