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Ata da 63ª sessão ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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. 

Nuno Fernando de Pinho e Silva de Almeida Falcão (IHLM),  Prof. Antonio Roberto Xavier 

(ICSA),  Prof. Rafael da Cunha Scheffer(IH), Prof. Edmara Chaves Costa(ICS),Prof. Tiago Martins 

Cunha (ILL ), , Prof. Aurélio Wildson Texeira de Noronha (ICEN),Prof. Mara Rita Duarte de 

Oliveira(ICEN), Prof.Sabi Yari Moise Bandiri (IEDS), Prof. Meire Virginia Cabral Gordim(ILL), 

e  Prof. Daniele Ellery Mourão (IH)Prof. Mighian Danae Ferreira Nunes(IHLM)Ptof.Joaquim Torres 

Filho (IDR), Prof. Layla Daniele Pedreira de Carvalho (IHLM), Prof. Marcelo Dario dos Santos 

Amaral (ICEN). Havendo quórum, o Prof. Enzo Lenine iniciou a reunião apresentando a pauta, qual 

seja: 1. Informes; 2. Aprovação da ata de 6 de agosto de 2021; 3. Edital de eleição da CPPD; 4. 

Relatório da SGP sobre a minuta de resolução de progressão e promoção; 5. Resolução de carga 

horária. 1. Informes: O Prof. Enzo Lenine informou que havia se reunido com a SGP para discutir a 

questão da licença maternidade e as formas possíveis de compensação de pontuação nos processos 

de progressão e promoção docente. Segundo o professor, a SGP salientou a importância do tema, 

porém ressalvou a insegurança jurídica que isso poderia gerar diante de outras licenças não 

contempladas na resolução. Diante disso, a SGP sugeriu que esse debate fosse conduzido como uma 

agenda mais ampla dentro da universidade, buscando acomodar os diferentes interesses dos docentes. 

O Prof. Enzo Lenine informou, ainda, que havia participado, a convite da SGP, de uma reunião 

conjunta com as Direções de Unidade Acadêmica para discutir a normatização dos procedimentos de 

solicitação e homologação das férias docentes. Na ocasião, a SGP, junto às Direções, pacificaram 

questões em aberto com vistas à construção de uma Instrução Normativa sobre o tema. 2. Aprovação 

da ata de 6 de agosto de 2021: ao abrir o ponto de pauta, a Prof. Mighian Danae pediu para colocar 

seu nome na ata, pois a mesma estava na reunião. A Prof. Layla Daniele pediu para contemplar na 

Ata a questão da licença maternidade. Sem mais nenhuma alteração, a ata foi aprovada por todos. 3. 

Edital de eleição da CPPD: ao proceder ao referido ponto de pauta, o Prof. Enzo Lenine passou a 

palavra para o Prof. Rafael Scheffer. O Prof. Rafael explicou que o GT construiu uma proposta do 

edital de eleição partindo do edital passado, fazendo alterações pontuais no mesmo. O professor, 

então, compartilhou a proposta para todos analisarem e ressaltou que o edital seria enviado à Reitoria 

para publicação. O Prof. Enzo Lenine sugeriu que a analise do edital fosse feito artigo por artigo, e 

todos foram de acordo. O Prof. Rafael Scheffer explicou detalhadamente o edital, esclareceu dúvidas, 

fez pequenas alterações e o texto foi aprovado por todos os membros presentes. 4. Relatório da SGP 

sobre a minuta de resolução de progressão e promoção: dando seguimento na pauta, o Prof. Enzo 

Lenine informou que o GT recebeu da SGP e da DDP um relatório detalhado em relação à resolução. 

O GT fez as alterações mais elementares e reuniu-se com a SGP para discutir questões mais 

substantivas. O Prof. Enzo Lenine compartilhou a resolução resultante da reunião, explicou as 

alterações no texto, tirou dúvidas, fez pequenas alterações e a resolução foi aprovada por todos. 5. 

Resolução de carga horária: o Prof. Enzo Lenine informou que este ponto de pauta foi solicitado pelo 

Prof. Marcelo Dario, a quem foi concedida a palavra. O Prof. Marcelo Dario expressou suas 

preocupações com a resolução, especialmente seus efeitos sobre as condições de trabalho dos 



 

 

docentes. Salientou que a versão aprovada aparentava ser distinta daquela discutida em gestões 

anteriores da CPPD. A Profª Mara Rita apontou que a resolução aprovada foi extensivamente 

discutida na CPPD e em outros fóruns, e que outras universidades vêm-se debruçando sobre a análise 

da legislação referente à carga horária. Ensejou-se um debate sobre o tema. Em determinado 

momento, e dado o andar do horário, o Prof .Enzo Lenine sugeriu criar um grupo para examinar a 

resolução, apontando os pontos mais problemáticos. As professoras Mara Rita e Meire Virgínia e o 

Prof. Marcelo Dario ofereceram-se para realizar esse exame e produzir um parecer para ser discutido 

na reunião de outubro da CPPD. 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 representantes presentes à reunião. 
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