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Ata da 64ª sessão ordinaria da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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. Rafael da Cunha 

Scheffer(IH), Prof. Tiago Martins Cunha (ILL ), Prof. Aurélio Wildson Texeira de Noronha(ICEN), 

Prof.Sabi Yari Moise Bandiri (IEDS), Prof. Meire Virginia Cabral Gordim(ILL), e Prof. Daniele 

Ellery Mourão (IH)Prof. Sabrina Rodrigues Garcia Balsalobre(IHLM), Prof.Daniel Freirede Sousa 

(ICS), Prof.Rosalina Semedo de Andrade Tavares (ICSA), 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. Aprovação da ata de 27 de agosto de 

2021; 2. Relatório da gestão; 3. Relatório do GTAN sobre oregimento da CPPD; 4. Parecer sobre a 

resolução de carga horária. 1. Prof.Enzo Lenine projetou a Ata pata todos, não houve nenhuma 

alteração e todos aprovaram a Ata de agosto. 2. Relatório da gestão; Prof.Enzo falou que estava 

chegando no finalzinho do seu mandado e que se reunião com profa. Rosalina Tavares, e juntos 

fizeram um relatório sobre suas gestões, um relatório simples. Prof. Rosalina tomou a palavra e 

agradeceu a todos os membros pela parceria, pelos desafios enfrentados ao logo desse mandato. 

Prof.Enzo projetou a mensagem da presidência para conhecimento de todos. Todos os membros 

foram de acordo e decidiram pela publicação no site da Unilab bem como na pagina da CPPD. 3. 

Demanda do GTAN; Prof.Enzo Lenine informou que essa demanda chegou em um processo bem 

mais amplo da Universidade de revisar seus atos normativos e a CPPD foi solicitada a fazer 

alterações do regimento interno, e que nesse momento era só incorporar mudanças pequenas, pois 

quando o regimento da CPPD foi publicado em 2013 ele na sequencia teve alterações 

principalmente com relação a composição da comissão, foi isso que levou a nossa retificação no 

edital. A composição final que representa a realidade da CPPD hoje que deve representar 

provavelmente uma revisão mais profunda. Então diante disso, propus duas modificações no nosso 

regimento para incorporar a que estava nas resoluções.Prof.Enzo Lenine projetou o regimento com 

as alterações sugeridas e solicitou aos membros que avaliassem o texto, porque depois não vai ser 

possível fazer alterações. Após analise do texto todas as modificações foram aprovada por todos. 4. 

Parecer da carga horária; Prof.Enzo Lenine pediu desculpas as membros por não ter enviado a 

parecer da resolução a tempo. Esse parecer foi elaborado pelo grupo de trabalho que se debruçou 

sobre essa resolução. Prof.Enzo Lenine projetou para todos os membros o parecer em construção e 

pediu para prof. Marcelo Dario um dos membros que faz parte do GT fazer um breve relato. Em 

seguida Prof.Meire Virginia falou que é um inicio de uma batalha para que a gente possam 

esclarecer alguns pontos e rever toda essa problemática que vem surgindo. Continuando prof.Enzo 

Lenine explicou detalhadamente as sugestões sugeridas e em seguida abriu espaço sobre os 

encaminhamentos que deveria ser feitos. Surgiram varias sugestões, porém prof.Enzo Lenine 

indagou que precisariam de mais tempo para amadurecer a carta e trazer na próxima reunião da 

CPPD, e que endereçar a carta a Reitoria é um caminho mais adequado da CPPD, porém poderia ser 

levado também aos colegiados e exigir que os representantes do CONSUNI e CONSEPE repasse 

essa discussão para ser colocada em pauta de reunião, pois quanto mais conseguirmos 



 

 

problematizar na Universidade a resolução como ela foi colocada sobre nós, melhor. Prof.Enzo 

Lenine informou que o GT a partir dos comentários vai se reunir até a reunião geral da CPPD e 

socializar com todos para que possa então aprovar o documento final enviado a Reitoria. Por fim 

prof.Enzo Lenine agradeceu a prof.Rosalina Tavares pela parceria, bem como a todos os mebros 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 conselheiros presentes à reunião. 

  

Redenção, 27 de outubro de 2021. 

 

 

 

 


