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 Às  treze  horas  (13:00h)  do  dia  21  de  Novembro  de  dois  mil  e  dezenove,  na  sala  305,  no 
 Bloco  C,  no  Campus  das  Auroras,  UNILAB,  Redenção  -  Ceará,  os  membros  da  Comissão 
 Permanente  do  Pessoal  Docente  (CPPD)  da  Universidade  da  Integração  da  Lusofonia  Afro- 
 Brasileira  (UNILAB),  nomeados  pela  Portaria  Reitoria  n°  451/2019  da  UNILAB,  de  primeiro 
 de  novembro  de  dois  mil  e  dezenove,  e  considerando  o  art.12,  §  2°  do  regimento  da  CPPD, 
 reuniram-se  com  a  seguinte  pauta  pré-  definida:  1)  Instalação  dos  trabalhos  e  a  eleição  da 
 Presidência  e  Vice-Presidência;  2)  Discussão  da  Instrução  de  férias  docentes;  3) 
 Discussão  do  Edital  de  Afastamento  para  Pós-Graduação.  Estiveram  presentes  à  reunião 
 os  seguintes  membros:  Antonio  Alisson  Pessoa  Guimarães,  Aurélio  Wildson  Teixeira  de 
 Noronha,  Rafael  da  Cunha  Scheffer,  Carlos  Eduardo  de  Oliveira  Bezerra,  Luana  Antunes 
 Costa,  Joceny  de  Deus  Pinheiro,  Marcelo  Dário  dos  Santos  Amaral,  Mara  Rita  Duarte  de 
 Oliveira,  Lívia  Paula  Dias  Ribeiro,  Sabi  Yari  Moise  Bandiri.  Os  membros  presentes  iniciaram 
 a  reunião  discutindo  as  funções  e  atividades  da  Comissão,  além  da  eleição  para 
 Presidência  e  Vice-Presidência,  primeiro  ponto  de  pauta.  Após  o  debate  sobre  a  cobrança 
 de  respostas  por  parte  da  comissão  com  prazos  muito  apertados,  em  se  tratando  de 
 regulamentações  da  Universidade.  Os  presentes  levantaram  a  necessidade  de  tempo  para  o 
 estudo  e  debate  das  questões  ,  inclusive  com  os  colegas  nos  colegiados  e  Institutos.  Além 
 disso,  apontaram  a  necessidade  de  conhecermos  o  encaminhamento  das  propostas  e 
 resoluções  enviadas,  para  entender  sua  motivação  ,  por  quais  órgãos  foram  construídas  e  por 
 onde  tramitaram.  A  respeito  da  eleição  para  a  presidência  e  vice-presidência,  os  membros 
 presentes  indicaram  que  não  se  sentiam  à  vontade  para  levar  adiante  a  escolha,  uma  vez  que 
 dos  24  cursos  que  elegem  representação  na  CPPD,  somente  10  deles  têm  representações 
 nomeadas  até  o  momento.  Desta  forma,  os  presentes  defenderam  que  a  presidência  fique 
 inteiramente  com  o  decano  da  Comissão,  sendo  realizada  a  eleição  para  a  presidência  quando 
 os  membros  eleitos  no  edital  complementar  para  seleção  de  representantes  na  CPPD  (  que 
 está  em  curso)  tomem  posse.  Assim,  a  secretaria  da  comissão  vai  entrar  em  contato  com  os 
 membros  a  partir  do  decano,  verificando  qual  deles  se  dispõe  a  assumir  a  presidência  interina. 
 O  presidente  interino  teria  como  função  encaminhar  a  convocação  das  próximas  reuniões  e 
 atribuir  os  processos  que  chegaram  através  do  SEI.  Foi  lembrado  também  que  na  composição 
 passada  foi  realizado  um  acordo  definindo  que  a  Vice-Presidência  da  Comissão  ficasse  com 
 um  representante  dos  Malês,  o  que  poderíamos  manter  na  composição  atual.  Na  continuação 
 o  segundo  ponto  de  pauta  foi  tratado,  com  o  debate  sobre  a  instrução  das  férias  docentes.  Os 
 membros  presentes  consideraram  inaceitável  que  a  Resolução  aprovada  pelo  CONSEPE  se 
 aplique  a  férias  homologadas.  Além  disso  como  a  comissão  está  em  constituição  e  muitos 
 membros ainda estão se inteirando da discussão e de seus desdobramentos, sugerimos 
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 suspender  a  aplicação  da  resolução  enquanto  a  CPPD  discute  propostas  e  encaminhamento. 
 Com  tempo  e  maior  representação  a  CPPD  se  posicionará  quanto  à  matéria.  De  forma 
 semelhante,  no  terceiro  ponto  de  pauta  tratamos  do  edital  de  afastamento  para  a  pós  - 
 graduação  e  encaminhamos  uma  posição  semelhante.  A  CPPD  vai  analisar  com  mais  tempo, 
 com  informações  e  uma  formação  mais  representativa  da  comunidade  (  com  o  ingresso  dos 
 novos  membros).  Indicamos  a  necessidade  de  construir  uma  proposta  com  critérios  e 
 encaminhamentos  claros  e  de  sugerir  a  análise  dessa  avaliação/classificação,  se  for  o  caso, 
 pela  CPPD.  Mas  propostas  alternativas  ainda  estão  em  aberto.  Como  encaminhamento  final, 
 das  reuniões,  indicamos  que  para  proporcionar  maior  participação  e  não  prejudicar  colegas 
 com  aulas  à  tarde,  teríamos  alternância  das  reuniões  nos  dias  da  semana,  indicando  a 
 realização  da  próxima  em  uma  sexta-feira.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi 
 declarada  encerrada  às  dezesseis  horas  e  quinze  minutos  (16h:15),  da  qual,  para  constar,  eu, 
 Rafael  da  Cunha  Scheffer,  lavrei  e  subscrevi  a  presente  ata  que  ,  depois  de  lida  e  aprovada, 
 será assinada por mim e pelos demais presentes. 


