
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N° 01/2020/CPPD/UNILA

Data: 10 de fevereiro de  2020
Local: Sala de Reuniões Reitoria – Vila “A”
Participantes: Fernando Gabriel Romero

             Fidel Pascua Vilchez
            Gilcélia Aparecida Cordeiro
            

ASSUNTOS TRATADOS 

1. Deliberação sobre os pareceres dos processos de progressão/promoção funcional docente
previamente distribuídos para relatoria. 

• Processo  de  Aceleração da  Promoção  no 23422.0017754/2019-52 –  Interessado:  CEZAR
RANGEL  PESTANA.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  foi  aprovado  por
unanimidade, entretanto  o  interessado  não atendeu aos  requisitos  necessários  para  fazer  jus  à
aceleração 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 23422.017864/2019-89  –  Interessado:  CEZAR  RANGEL
PESTANA.  O  parecer  do  relator  Fernando  Gabriel  Romero  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 23422.000278/2020-93 – Interessada:  CAROLINE DA COSTA
SILVA  GONCALVES.  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  26/02/2020. O  processo  seguirá  à  SADECA/PROGEPE para  as  demais
providências.

• Processo de Progressão no 23422.000447/2020-89 – Interessado: WELINGTON
FRANCISCO.  O parecer  do  relator  Fernando Gabriel  Romero 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 despacho
do relator e, atendidos os apontamentos, poderá ser submetido a nova apreciação pela CPPD.

• Processo  de  Progressão  no 23422.000847/2020-56 –  Interessado:  ULISES BOBADILLA
GUADALUPE.  O parecer do relator Fernando Gabriel Romero, foi aprovado por unanimidade,
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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 despacho
do relator e, atendidos os apontamentos, poderá ser submetido a nova apreciação pela CPPD.

• Processo  de  Aceleração  no 23422.018124/2019-53  –  Interessada:  ELMHA  COELHO
MARTINS MOURA.  O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,
tendo a interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida  a
partir de 13/12/2019. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Progressão  no 23422.018128/2019-42  –  Interessada:  REGINA  MARIA
GONCALVES DIAS.  O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,
tendo a interessada atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida  a
partir de 10/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Aceleração  no 23422.018211/2019-32  –  Interessado:  RAPHAEL FORTES
INFANTE GOMES.  O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade,
tendo o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida  a
partir de 16/12/2019. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Promoção no 23422.000619/2020-04 – Interessada: MARCELA BOROSKI. O
parecer do relator Fidel Pascua Vílchez, foi aprovado por unanimidade, tendo a interessada atendido
aos requisitos necessários para fazer jus à promoção requerida a partir de 25/04/2020. O processo
seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Promoção no 23422.000874/2020-06 – Interessado: EDUARDO DO CARMO.
O parecer  do  relator  Fidel  Pascua Vílchez,  foi  aprovado por  unanimidade,  tendo o interessado
atendido aos requisitos necessários para fazer jus à promoção requerida a partir de 05/03/2020. O
processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.018231/2019-74 – Interessado: CLEILTON APARECIDO
CANAL.  O  parecer  do  relator  Fidel  Pascua  Vílchez, foi  aprovado  por  unanimidade,  tendo  o
interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de
20/02/2020. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.017210/2019-93 – Interessado: JOSE RICARDO CEZAR
SALGADO. O parecer do relator Gabriel rodrigues da Cunha, assinado pelo Presidente da CPPD,
Fidel Pascua Vilchez,  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  23422.016984/2019-84  –  Interessado:  ABRAAO  JESSE
CAPISTRANO DE SOUZA.  O parecer  do  relator  Gabriel  rodrigues  da  Cunha,  assinado pelo
Presidente da CPPD, Fidel  Pascua Vilchez,  foi  aprovado por  unanimidade,  tendo o interessado
atendido aos requisitos necessários para fazer jus à progressão requerida a partir de 06/03/2020.
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O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo de Progressão no 23422.017220/2019-71 – Interessado: DAVI  DA  SILVA
MONTEIRO. O parecer do relator Fidel Pascua Vílchez , 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  23422.017684/2019-02 – Interessado:  IVAN DARIO GOMEZ
ARAUJO. O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, foi aprovado por unanimidade, tendo
o interessado atendido aos requisitos necessários para fazer jus à aceleração requerida a partir de
05/12/2019. O processo seguirá à SADECA/PROGEPE para as demais providências.

• Processo  de  Aceleração  no  23422.000542/2020-46  –  Interessado:  RAFAEL DRUMOND
MANCOSU.  O parecer da relatora Gilcélia Aparecida Cordeiro, 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.

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, 10 de fevereiro de 2020.
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Lista de Presença da la. Reunião Ordinária 2019 Data: 10/02/2020

NOME REPRESENTAÇÃO AS ATURA

FERNANDO GABRIEL ROMERO Membro ILAESP ,

FIDEL PASCUA VILCHEZ Membro ILAACH ,-

GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA Membro ILATIT

GILCÉLIA APARECIDA CORDEIRO Membro ILACVN aaajorwp
----IDETE TELES DOS SANTOS Suplente ILAESP

MARCELO MARINHO Suplente ILAACH

KATYA REGINA DE FREITAS ZARA Suplente ILATITI

FABIO SILVA MELO Suplente ILACVN


