
 

 

    

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA – UNILAB 

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - CPPD 

  

Ata da 56ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14 (quartoze) 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 representantes: Prof. Enzo Lenine Nunes Batista Oliveira Lima (IHLM), 

Profa. Mara Rita Duarte de Oliveira (ICEN), Prof. Rafael da Cunha Scheffer (IH), Prof. Layla 

Daniele Pedreira de Carvalho (IHLM), Profa. Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre (IHLM), Profª 

Mighian Danae Ferreira Nunes (IHLM), Profa. Rosalina Semedo Andrade Tavares (ICSA), Prof. 

Nuno Fernando de Pinho e Silva de Almeida Falcão (IHLM), Prof. Daniel Freire de Souza (ICS), 

Prof Vandiberto Pereira Pinto (IEDS), Prof. Sabi Yari Moise Bandiri (IEDS), Profa. Jucelia Bispo 

(IHLM), Profª Emilia Soares Chaves Rouberte (ICS), Profª Edmara Chaves Costa (ICS), Profª 

Sandra Maria Guimarães Callado (IEAD), Profª. Daniele Ellery Mourão (IH), Prof. Alexandre 

Oliveira Lima (IEAD), Profª Andreia Cardoso Silveir a(IHLM), ProfªLarissa Deadame de 

Figueiredo Nicolete (ICS) e Profª Meire Virginia Cabral (ILL). Havendo quórum, o Prof. Enzo 

Lenine iniciou a reunião informando sobre as pautas das reuniões, quais sejam: 1. Aprovação das 

atas das reuniões dos dias 31 de agosto de 2020 e 28 de setembro de 2020; 2. Deliberação sobre a 

MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE AFASTAMENTOS DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO 

EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO. A Profª Layla Pedreira pediu ao Prof. Enzo Lenine que 

concedesse 5 (cinco) minutos para os membros lerem a ata. O Prof. Enzo Lenine acatou o pedido. 

Após o tempo estimado para a leitura das atas pelos membros, o Profº Enzo Lenine perguntou se 

alguém teria alguma sugestão de alteração nas atas. Foram feitas pequenas alterações e, em 

seguida, as atas foram aprovadas pelos membros.O Prof. Enzo Lenine continuou a reunião com o 

segundo ponto de pauta, solicitando ao Prof.Rafael Scheffer que fizesse a relatoria da minuta. 

Antes, o Prof. Enzo Lenine fez um apontamento da reunião que o Grupo de Trabalho teve, 

salientando que a reunião do dia 28 de setembro de 2020 permitiu comentários provenientes dos 

Colegiados de Curso e dos membros da CPPD para sua incorporação na resolução. O Prof. Rafael 

Scheffer iniciou a relatoria da minuta da resolução informando que tentou recolocar alguns pontos 

que ainda estavam em discussão.Ele salientou a preocupação da DDP e da SGP com uma possível 

burocratização dos processos. O GT levou em consideração essa preocupação no desenvolvimento 

da minuta, optando, porém, por manter os procedimentos visando a estabelecer ritos e protocolos 

mais transparentes.Finda a relatoria, abriu-se espaço para debate. A Profª.Mara Rita perguntou 

sobre quem vem redistribuído. O Prof.Rafael Scheffer respondeu que na resolução buscou-se 

levantar essa questão, vez que os professores que vêm redistribuídos contam seu tempo 

normalmente. A Profª.Mara Rita falou que deveria deixar claro na minuta da resolução, inclusive 

com a opção de sair para afastamento sem bolsa e sem afastamento. A Profª Jucelia Bispo sugeriu 

alterar a redação do artigo que tratava do tema para deixar explícito o exercício do magistério 

superior no serviço público federal. Com a concordância dos membros, o Prof. Rafael Scheffer fez 

as alterações no texto da resolução. Na sequência, o Prof. Enzo Lenine colocou a MINUTA DE 

RESOLUÇÃO SOBRE AFASTAMENTOS DOCENTES PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES 

DE DESENVOLVIMENTO em votação. Todos os membros presentes votaram a favor da 

aprovação da referida minuta. O Prof. Enzo Lenine agradeceu ao grupo do GT pelo trabalho árduo 

dessa resolução e a todos os membros presentes em reunião. A seguir, o Prof. Enzo Lenine encerrou 



 

 

a reunião às 16h. 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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