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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 06/2020/CPPD/UNILA 

 

Data: 04 de maio de 2020 

 

Participantes:  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 23422.004251/2020-89 – Interessada: VALDILENA RAMME. O 

parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi aprovado por unanimidade, tendo a interessada 

atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 04/05/2020. O 

processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.004524/2020-08 – Interessado: ANDREA CIACCHI. 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 04/05/2020. O 

processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.004817/2020-51 – Interessado: MARCOS DE JESUS 

OLIVEIRA. 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 

10/07/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.005077/2020-15 – Interessado GUSTAVO OLIVEIRA 

VIEIRA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por unanimidade, porém 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 23422.004989/2020-63 – Interessado: RODRIGO LEONARDO 

DE OLIVEIRA BASSO. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por unanimidade, 

tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a 

partir de 06/06/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 
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• Processo de Progressão no 23422.004651/2020-71 – Interessado: KELVINSON 

FERNANDES VIANA. O parecer do relator Fidel Pascua Vilchez foi aprovado por unanimidade, 

tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a 

partir de 09/05/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.004991/2020-09– Interessada: ANA PAULA ARAUJO 

FONSECA. O parecer do relator Fernando Gabriel Romero foi aprovado por unanimidade, tendo a 

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

18/07/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Progressão no 23422.0032483/2020-19 – Interessado:  MARCOS EDUARDO 

VITORINO DA SILVA. O parecer do relator Fabio Silva Melo, assinado pelo Presidente da 

Comissão Gabriel Rodrigues da Cunha, foi aprovado por unanimidade, tendo o interessado atendido 

aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 04/05/2020. O processo 

seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências. 

 

• Processo de Aceleração no 23422.003965/2019-69 – Interessada: LIVIA SANTOS DE 

SOUZA. O parecer do relator Gabriel Rodrigues da Cunha foi aprovado por unanimidade porém a 

interessada 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: 

 

•  Reifica-se a ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 05/2020/CPPD/UNILA, Processo de Progressão 

n 23422.001062/2020-71 – Interessado: HERNAN VENEGAS. Onde se lê:… “20/04/2020”, leia-

se:.. “25/04/2020”. 

 

• Formação da Comissão Examinadora do processo 23422.004989/2020-63–Interessado: RODRIGO 

LEONARDO DE OLIVEIRA BASSO, composta pelos membros da CPPD: Fidel Páscua Vilchez, 

Fernando Gabriel Romero e Gabriel Rodrigues da Cunha. 

 

 

3. Comissão de Avaliação de desempenho 

 

 - A CPPD debateu a inexistência da Comissão de Avaliação de Desempenho, do que faz com que a 

CPPD assuma as tarefas da referida Comissão, conforme consta no Art. 23 da Lei n. 12772/12. 

Também foram debatidos os instrumentos de avaliação de desempenho que hoje são utilizados na 

Unila e se eles são suficientes para o atendimento da referia Lei. Constatamos que ainda está pendente 

a inclusão da avaliação discente que hoje já é realizada pela instituição. Restam dúvidas por parte da 

CPPD se está necessitando a participação do superior imediato nestas avaliações, na ausência da 

CAD. 

Como encaminhamento, os membros julgam importante o agendamento de uma reunião com 
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representantes da PROGEPE e SADECA. 

 

4. Projeto de Lei 

 

A CPPD tratou sobre o Projeto de Lei aprovado no dia 02 de maio de 2020 no Senado, que modifica 

os PLs 149/2019 e 39/2020 especificamente o item “congelamento de salários”. O projeto ainda está 

sendo analisado pelo congresso tendo sido aprovado pelo Senado Federal, e segue para a Câmara dos 

Deputados, e posterior para a sansão do Presidente da República. Segundo tivemos acesso na data de 

hoje consta a menção do congelamento dos salários, progressões e promoções dos servidores, mas 

não obtivemos mais detalhes. Posto isto, a CPPD continuará com seus fluxos de processos normais 

até a Publicação da referida Lei, e/ou, demanda de instâncias superiores. 

 

 

 

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 2187286, 

assistente em administração lavro a presente Ata. 

 

               

        Foz do Iguaçu, 04 de maio de 2020. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 04/05/2020 17:12 ) 
FIDEL PASCUA VILCHEZ 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2884224

(Assinado eletronicamente em 04/05/2020 19:42 ) 
FERNANDO GABRIEL ROMERO 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2118407

(Assinado eletronicamente em 04/05/2020 17:56 ) 
GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1838951

(Assinado eletronicamente em 04/05/2020 16:55 ) 
ELISIANE FIORENTIN DOTTO 
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