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                  Ata da Reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente- 2019 

Às dez horas (10h:00) do dia 27 de novembro de dois mil e dezenove, na sala da CPPD, 

no Bloco D, no Campus das Auroras, UNILAB, Redenção - Ceará, os membros da 

Comissão Permanente de 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, § 

do regimento da CPPD, reuniram-se com a seguinte pauta pré-definida: 1) Instalação dos 

trabalhos e 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: Mylene Ribeiro Moura Miranda, 

Lívia Paula DIas Ribeiro, Joceny de Deus Pinheiro, José Bento Neto, Rafael da Cunha 

Scheffer, Mara Rita Duarte Oliveira, Sabi Yari Moise Bandiri e Rosalina Semedo de 

Andrade Tavares. 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 as principais atividades, os membros presentes 

concordaram com a posição já previamente indicada de não realizar a eleição para 

presidente e vice-presidente antes da nomeação dos novos membros. Assim, 

aguardaremos o processo de consulta eleitoral para o preenchimento das vagas da 

comissão, e somente após realizaremos a eleição. O professor José Berto Neto, como 

decano da Comissão, ficará interinamente na presidência da mesma. Na continuação o 

segundo ponto de pauta foi tratado, com o debate sobre a instrução das férias docentes. 

Os presentes construíram uma proposta de alteração do texto aprovado no CONSEPE e 

foi submetido aquele Conselho um pedido de alteração. As posições defendidas na 

alteração foram trazidas e ampliadas na nossa proposta de alteração na instrução das férias 

docentes, além de indicarmos casos em que deveriam ser abertas exceções para que os 

docentes possam gozar férias fora do período de recesso acadêmico. Foi realizada uma 

discussão e construção coletiva dos dois textos propostos, que circulam por e-mail para 

conferência, modificações e aprovação, e posteriormente enviados ao CONSEPE e a SGP 

(ambos os textos estão anexados a essa ata. No terceiro ponto da pauta, o professor 

Rafael Scheffer relatou que, em reunião com o setor de pessoal no fim de outubro e início 

de novembro, ficou decidido que iríamos construir uma minuta sobre os afastamentos na 

UNILAB ao longo dos próximos meses. Com isso, buscaremos organizar esses processos 

com calma. Entretanto, como o decreto 9.991/2019 exige que seja realizado um processo 

seletivo para o afastamento para pós-graduação, na reunião com o setor de pessoal e a 

representação dos TAEs foi combinado que faríamos editais separados para docentes e 

TAEs procurando organizar essas saídas com processos específicos. O professor Rafael 

ressaltou a necessidade de construirmos esse edital para que os colegas com saídas 

programadas para o primeiro semestre do ano que vem tenham seus afastamentos 

autorizados. Na discussão que se seguiu, o professor Rafael Scheffer traga as informações 

e relate todo o processo sobre os afastamentos e propostas para a próxima reunião. Nada  
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mais havendo a tratar, a reunião foi declarada encerrada às doze horas e vinte minutos 

(12h:20), 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. 


