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Ata da 47ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Ás quatorze horas (14:00h) do dia 7 de agosto de dois mil e dezenove, na sala da CPPD no Campus 

das Auroras, UNILAB, Redenção – Ceará, os membros da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), nomeados pela Portaria GR nº 112/2019 da UNILAB, de doze de março de dois mil e 

dezenove, e considerando o art.12, § 2º do regimento da CPPD, reuniram-se com a seguinte pauta 

pré-definida: 1) Análise de processos 2) Encaminhamentos das análises de processos através do 

SEI. Estiveram presentes à reunião os seguintes membros: Ranoyca Nayana Alencar Leão e Silva 

Aquino, Aristeu Rosendo Pontes Lima, Roberth Fagundes de Souza e Rafael da Cunha Scheffer. 

Fazendo uso do dispositivo previsto no Regimento da CPPD, Art. 12, parágrafo 2º, o presidente da 

CPPD, prof. Rafael da Cunha Scheffer, abriu os trabalhos com o quórum mínimo dando boas 

vindas e agradecendo a presença de todos. Na sequência o presidente iniciou a reunião 

apresentando os informes, principalmente as informações sobre os encaminhamentos da última 

reunião. E em seguida os membros da CPPD aprovaram os processos analisados nas últimas 

semanas. Em cada um deles foi analisada a documentação recebida, conferido o relatório e o 

parecer final da CAD em cada um dos processos e anexado, em cada um deles, o relatório final da 

CPPD (anexo IV). Os processos aprovados eram dos seguintes interessados: Fernanda Aparecida 

Domingos Pinheiro (23282.004322/2019-22 – homologação de estágio probatório), Francisco 

Olímpio Moura Carneiro (23282.004410/2019-24 – homologação de estágio probatório), Pedro 

Rosas Magrini (23282.005043/2019-86 – homologação de estágio probatório), Daniele Ellery 

Mourão (23282.005149/2019-80 – progressão funcional, de Adjunto I da classe A para Adjunto II 

da classe A), Kae Stoll Colvero Lemos (23282.004314/2019-86 – progressão funcional, de Adjunto 

A I para Adjunto A II), Ludmylla Mendes Lima (23282.000601/2018-20 – progressão funcional, 

de Adjunto III da classe C para Adjunto IV da classe C), Michelle Cirne Ilges (23282.004976/2019-

56 – homologação de estágio probatório), Vanessa Lúcia Rodrigues Nogueira 

(23282.004829/2019-86 – progressão funcional, de Adjunto I da classe C para Adjunto II da classe 

C), Weslley Marinho Lozorio (23282.004240/2019-88 – progressão funcional, de Adjunto I da 

classe C para Adjunto II da classe C), João Gutemberg Leite Moraes MINISTÉRIO DA 
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(23282.004011/2019-63 - progressão funcional, de Adjunto I da classe C para Adjunto II da classe 

C). Em seguida o presidente iniciou a discussão do processo de distribuição de processos e sua 

análise através do SEI. O presidente apontou que, como o sistema só permite a atribuição de 

processos a um membro, a presidência iria acionar dois docentes por e-mail, indicando o número 

do processo atribuído. No início da semana o presidente fará o levantamento dos processos 

presentes na Comissão, atribuindo eles aos docentes a partir de lista de membros da CPPD, com 

titulares e suplentes sendo acionados e permitindo a participação de todos nos trabalhos. Dúvidas 

pontuais foram sanadas e a presidência e a secretaria da CPPD se colocaram à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às quinze 

horas e vinte minutos (15:20h), da qual, para constar, eu, Rafael da Cunha Scheffer, lavrei e 



 

 

subscrevi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais 

presentes. 
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