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Ata da 53ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Aos Cinco dias do mês de junho 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. Joaquim Torres Filho (IDR), Prof. Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima. (IHLM 
; 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); Prof. Layla Daniele Pedreira de Carvalho ( IHLM); Profa. Sabrina Rodrigues Garcia 
Balsalobre (IHLM); Mighian Danae  Ferreira Nunes ( IHLM);; Profa. Rosalina Semedo Andrade 
Tavares (ICSA); Profa Larissa Deadame de Figueiredo Nicolete (ICS), Nuno Fernando de Pinho e 
Silva de Almeida Falcão (IHLM), 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 Moise 
Bandiri(IEDS), Profa. Andressa de Freitas Ribeiro(IHLM),  Profa. Regilany Paulo Colares(ICEN), 
Profa. Jucelia Bispo(IHLM), Emilia Soares Chaves Rouberte(ICS), Edmara Chaves Costa(ICS) Sandra 
Maria Guimarães Callado(IEAD),Profa.Daniele Ellery Mourão(IH);Profa.Mylene Ribeiro Moura 
Ribeiro(ICEN). Havendo quórum, o Prof. Joaquim Torres Filho (IDR) deu boas-vindas aos presentes 
e deu início à reunião 09:15 min. Na sequência, apresentou os pontos de pauta:  1)Informes; 2) 
Gestão e Encaminhamentos. O professor Joaquim Torres iniciou a sessão dos informes sobre a 
condução dos trabalhos internos da CPPD, após isso convidou o professor Prof. Enzo Lenine Nunes 
Batista Oliveira Lima, para presidir a reunião, desse modo o professor Enzo Lima iniciou a reunião 
abrindo o primeiro ponto de pauta que tratava das questões relacionadas a presidência da CPPD, 
logo em seguida o prof. Joaquim Torres tomou a palavra para comunicar a todos que estava 
deixando a presidência  CPPD por ter sido convidado para ser chefe de gabinete da reitoria, mas 
que continuaria como membro eleito da CPPD, agradeceu o apoio de todos  e se colocou a 
disposição para ajudar em tudo que fosse necessários. Como tramite previsto no regimento 
interno da CPPP assumiria a Presidência o Prof. Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima, e para 
vice presidência o decano da Comissão, assim foi apresentado os três professores decanos e após 
a consulta  a cada um, a vice-presidência foi aceita pela profa. Rosalina Semedo Andrade Tavares, 
que tomou a palavra para agradecer e dizer que assumiria a função com muita disposição para 
contribuir. Logo, após a definição de presidente e vice-presidente da CPPD, os membros da 
comissão solicitaram a palavras, a profa. Mara Rita Duarte agradeceu ao Professor Joaquim, e 
apresentou algumas questões sobre progressões, promoções, PAD e outros que tratam da vida 
dos professores, destacando a questão relacionada a assessoria e consultoria externa dada pelos 
professores., que é algo previsto e permitido por lei; o professor Joaquim respondeu um por um 
questionamento e disse que se coloca as disposição para fazer essa interlocução  com a gestão 
superior. para que isso fosse discutido na CPPD, na sequência outros professores se manifestaram. 
Após a manifestação dos membros da CPPD inscritos, o Prof. Enzo Lenine Lima, agradeceu a todos 
e encerrou a reunião as 11h, 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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