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Ata da 52ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

 

Aos Vinte Sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 09 (nove) horas, na sala de 

Videoconferência do google meet da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

brasileira (UNILAB), estavam presentes para a reunião Comissão Permanente de Pessoal Docente 

(CPPD),  Os seguintes conselheiros: Prof. José Berto Neto (ICEN); Profa. Mara Rita Duarte de 

Oliveira (ICEN), Aurélio Wildson Teixeira de Noronha (ICEN); Prof. Rafael da Cunha Scheffer 

(IH); Prof. Antonio Alisson Pessoa Guimarães (IEDS); Profa. Luana Antunes Costa (ILL);  Profa. 

Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (IHLM); Mighian Danae  Ferreira Nunes ( IHLM); Prof. 

Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima. (IHLM); Profa. Rosalina Semedo Andrade Tavares 

(ICSA); Profa. Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete (ICS), Nuno Fernando de Pinho e Silva 

de Almeida Falcão (IHLM) e Prof. Joaquim Torres Filho (IDR), Prof. Daniel Freire de Souza(ICS), 

Prof. Tiago Martins da Cunha(ILL), Prof. Vandiberto Pereira Pinto(IEDS), Prof. Carlos Eduardo 

Bezerra(ILL), Prof. Sabi Yari Moises Bandiri (IEDS), Profa. Andressa de Freitas 

Ribeiro(IHLM),  Profa. Regilany Paulo Colares(ICEN), Profa. Jucelia Bispo(IHLM), Prof. Emília 

Soares Chaves Rouberte(ICS), Profa. Edmara Chaves Costa(ICS) Sandra Maria Guimarães 

Callado(IEAD), Profa Daniele Ellery Mourão(IH), Profa. Mylene Ribeiro Moura Miranda. 

Havendo quórum, o presidente Joaquim Torres iniciou os trabalhos e convidou o membro titular 

Profa Rosalina Semedo Andrade Tavares para Presidir a reunião. A professora Rosalina Semedo 

aceitou o convite para presidir a reunião, deu boas-vindas aos presentes e  iniciou a reunião às 

09:15 min. Na sequência, apresentou os pontos de pauta:  1)Informes e Aprovação da Ata da 

reunião do dia 12/05/2020; 2) Resolução de afastamento para pós-graduação; Profa. Rosalina 

Semedo pediu para a profa. Mara Rita lê-se a ata e a mesma falou que a Jairlanda Sousa tinha 

pedido sua contribuição na Ata, porém estava com um probleminha no computador e que não 

estava conseguindo abrir o documento em Word e sugeriu que a Ata do dia 12 de maio de 2020 

fosse enviada por e-mail aos membros para análise e posterior aprovação. Profa. Rosalina 

concordou e perguntou para os membros que estavam presentes na reunião se concordavam com o 

encaminhamento da ata e todos concordaram com a sugestão.  Profa. Rosalina abriu os informes e 

sugeriu que as inscrições fossem realizadas pelo chat. Com a palavra o Prof. Joaquim Torres 

informou que a gestão da CPPD tem trabalhado no sentido de dar celeridade aos processos e na 

normatização das resoluções que ainda faltam. Informou a realização de reuniões importantes para 

a CPPD, destacando a do dia 25 de maio de 2020 com a SGP. No dia 26 de maio de 2020 uma 

reunião para revisão da resolução 23 e 24 inclusive com a participação da DDP e SGP,  também 

houve  uma reunião com a Prograd para tratar sobre as avaliações discentes, onde essa 

transversalidade tem o intuito de aproximar os diversos setores, para diminuir ao máximo qualquer 

retrabalho que nós possamos ter no âmbito da CAD e da CCPD, pois até agora o retorno tem sido 

o melhor possível. O Prof. Joaquim Torres encerrou sua fala, logo em seguida a profa. Mara Rita 

iniciou informando que estava agendando uma reunião com a direção nacional do PROIFES e 

diretores para receber informações sobre a PL 39/2020, sobre o congelamento das promoções e 

progressões, auxílio transporte, insalubridade, férias no contexto da Pandemia. O Outro informe 

da Profa. Mara Rita foi sobre a rede nacional de pesquisa, rede federada de federada- CAFÉ esse 

rede nacional de pesquisa é uma rede federada que congrega as universidades, os pesquisadores e 



 

 

que criam comunidades, abrem salas para reuniões, conferências, orientações, grupo de pesquisa 

entre outras atividades acadêmicas e científicas. Em seguida prof. Mara Rita sugeriu fazer um 

encontro com os membros da CPPD não para falar de resolução, mas para dialogar, pois tem muitos 

colegas que estão doentes, angustiados, e encerrou seus informes. Profa. Rosalina concordou com 

a proposta da profa. Mara Rita. Encerrado os informes, deu-se início ao primeiro ponto de pauta. 

A professora Rosalina convidou o prof. Rafael Scheffer para seguir com a relatoria da resolução 

referente ao afastamento para capacitação docente. O Prof. Rafael  Scheffer antes de iniciar a 

discussão específica do documento, pediu para falar rapidamente sobre o processo que a CPPD 

atravessou com essa minuta desde a última reunião. Prof. Rafael Scheffer comentou que reuniram 

na segunda feira com a comissão responsável pela alteração dessa minuta a SGP e a DDP para 

buscar realizar algumas adequação de texto que foram apontadas, por exemplo; atualização de 

normas legais e regulamentais que precisaria contar na minuta, a sugestão de uma série de 

mudanças no texto, que foram apontadas para conseguir dá conta do contexto das ações de 

desenvolvimento que foram alteradas por resoluções especialmente do ano passado, que a gente 

tem o decreto 9991/2019 que altera uma série de regras sobre essa política de capacitação dos 

servidores públicos, então isso gerou um impacto e uma série de sugestão e algumas  mudanças no 

texto que foram realizadas para tentar adequar a linguagem quanto os procedimentos da nossa 

minuta com essa regulamentação nacional desse processo que foi realizado. Apesar disso, há 

possibilidades de alteração no texto, mas que precisava de uma discussão mais ampla, pois 

acabamos fazendo algumas sugestões, mas não tomando nenhuma decisão na comissão de trabalho 

específico que tratava do tema, porque achavam que isso precisava ser discutido em todos os 

membros  da CPPD. Prof. Rafael Scheffer passou para apresentação do documento e que está 

disponível em um link digital no Google documentos. Prof. Rafael falou que eles tinham uma série 

de mudanças e que tem comentários em alguns momentos do texto sugestão de alteração. A ideia 

proposta pelo prof. Rafael Scheffer é fazer uma discussão mais pontual que ficaram aberta no 

documento onde elencou desde a última reunião da comissão e que alguns pontos de 

alteração  precisariam ser tratados. Prof. Rafael deu início a leitura e apontou no Capítulo I algumas 

observações feita pelo Adriano Semião da SGP, e que tinha feito à alteração. No decorrer da leitura 

dos capítulos alguns professores como Profa. Sandra Callado, Profa. Jucelia Bispo, Prof. Daniel 

Freire, Prof. Enzo Lenine fizeram algumas observações e sugestões para alteração da resolução. 

As 10:42hrs a Profa. Rosalina lembrou a todos que a reunião estava agendada até às 11h e que 

nesse horário teria outra reunião e acreditava que os demais também tinham se programado até 

esse horário. Considerando que estávamos um pouco antes da metade do documento sugeriu que a 

reunião fosse finalizada às 11h como estava prevista e retomada outro dia para seguimento à 

apreciação da referida Resolução. Todos os presentes concordaram e o prof. Carlos Eduardo 

Bezerra sugeriu que as reuniões da CPPD fossem á tarde, porque tem muitos colegas estão com 

filhos com aulas em casa na parte da manhã, tarefas de casa e a tarde daria para se organizar melhor, 

sugestão com a qual todos os presentes concordaram. Assim a professora Rosalina agradeceu a 

todos os presentes e encerrou a reunião às 10h e 57 minutos. E, para constar, eu, Jairlanda Sousa, 

secretária da CPPD, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros 

presentes à reunião. 
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