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Ata da 61ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 14 (catorze) 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),  Prof. Layla Daniele Pedreira de Carvalho (IHLM), Prof. Nuno Fernando de Pinho e Silva 

de Almeida Falcão (IHLM),  Prof. Vandiberto Pereira Pinto (IEDS), Prof. Rosalina Semedo de 

Andrade Tavares (ICSA),  Prof. Meire Virginia Cabral Gordim (ILL), Prof. Maria do Socorro 

Moura Rufino  (IDR), Prof. Rafael da Cunha Scheffer(IH), Prof.Emilia Soares Chaves 

Rouberte(ICS),Prof. Tiago Martins Cunha (ILL ), Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre(IHLM), 

Prof. Sandra Maria Guimarães Callado (IEAD), Prof. Aurélio Wildson Texeira de Noronha (ICEN), 

e Prof. Daniele Ellery Mourão (IH). Havendo quórum, o Prof. Enzo Lenine iniciou a reunião 

apresentando a pauta: 1. Aprovação da ata da reunião de maio; 2. Planejamento da CPPD; 3. 

Continuação do relatório da SGP.  1. Aprovação da ata da reunião de maio: A ata enviada na 

convocação da reunião foi apreciada pelos membros da CPPD, que não propuseram nenhuma 

alteração no texto. Por consenso, a ata foi aprovada. Passou-se ao segundo ponto de pauta. 2. 

Planejamento da CPPD: O Prof. Enzo Lenine explicou que está por se encerrar o mandato dos 

membros da CPPD e que se fazia necessário definir as prioridades para os próximos meses, 

considerando que algumas demandas não serão resolvidas rapidamente, como a revisão do 

regimento interno da CPPD e a revisão da resolução de probatório, vez que ambas são mais 

complexas e demandam um retorno das instâncias superiores. O Prof. Enzo sugeriu deixar essas 

demandas para a próxima gestão da CPPD e focar-se em questões mais simples, como a produção 

de tutoriais  de progressão e promoção; e a eleição do novo biênio da CPPD. O Prof. Enzo Lenine 

abriu espaço para manifestação sobre suas sugestões. A Profª Layla Pedreira sugeriu que fossem 

feitas memórias do que a CPPD desenvolveu ao longo do biênio, sinalizando demandas de interesse 

para a próxima gestão, especialmente sobre os temas do regimento interno da CPPD e da resolução 

de probatório. Todos concordaram. Prof.Enzo Lenine sugeriu ainda que fossem feitos duplas para 

se debruçar em cada um deles. Todos foram de acordo, e assim foram definidas as seguintes duplas 

e responsabilidades: 1) Revisão do regimento Interno da CPPD: Tiago Martins e Rafael Scheffer; 2) 

Revisão da resolução de probatório: Layla Pedreira e Meire Virginia; 3) Tutoriais de progressão e 

promoção: Sabrina Rodrigues e Edmara Chaves; 4) Edital de eleição da CPPD:  Rafael Scheffer, 

Maria do Socorro e Nuno de Pinho. Finalizada a discussão, passou-se ao terceiro ponto de pauta. 3. 

Continuação do relatório da SGP: O Prof. Enzo Lenine explicou brevemente as análises do relatório 

da SGP realizadas na reunião de maio, na qual havia ficado pendente a questão o Supervisor 

Acadêmico Interno. Informou também que, junto com o Prof. Rafael Scheffer, tiveram uma reunião 

com a SGP e a DDP para falar sobre o assunto. A SGP sugeriu então que o Supervisor Acadêmico 

Interno ficasse direcionado ao pós-doutorado, e, com base nessa recomendação, o Prof. Enzo e o 

Prof. Rafael construíram uma proposta de inclusão de incisos e parágrafos no Art.17 da minuta de 

resolução de afastamentos. Houve dúvidas, sugestões, esclarecimentos sobre a figura do Supervisor 

Acadêmico Interno. Foi proposta a redação de uma Comissão de Supervisão Acadêmica Interna, 

composta por até três docentes. A proposta foi aprovada e alterada no texto da minuta. Seguiu-se a 

análise e os membros da CPPD aprovaram o relatório modificado apresentado pelo Grupo de 



 

 

Trabalho. O Prof. Enzo Lenine Informou que após fazer as alterações finais no texto da resolução, 

enviaria para todos os membros para apreciação antes de submeter para o CONSEPE. Todos foram 

de acordo. Nada mais havendo, o Prof. Enzo Lenine agradeceu a todos e 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. 

  

Redenção, 30 de junho de 2021. 

 

 


