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ATA DE REUNIÃO

Ata da 397a reunião presencial da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da Universidade
Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). No dia 16 de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas,
reuniram-se na sala O-307, sob a presidência do professor Célio Wisniewski, os professores: Sueli de
Carvalho Vilela, Liliana Batista Vieira, Ailton José Barbosa, João Ermelindo de Assis Costa, Iraí Santos
Júnior, Ana Rute do Vale, Rosângela Aparecida Silva Franchi, Leandro Lima Resende, Jaine Honorata
Hortolan Luiz e Denise Hollanda Iunes. A representante da FANUT justificou a sua ausência e o
representante do ICB não justificou sua ausência.  

1.  A CPPD apreciou o termo de homologação CPPD 0157018, onde já constava a aprovação de todos os
processos nele listados, através da sua assinatura da maioria dos membros da CPPD, sem voto em
contrário ou abstenções.

2. Outros Assuntos: 

1. Reunião extraordinária dia 30/07/2019 com os novos membros da CPPD com a finalidade de
apresentar a nova composição da Comissão e eleger o novo presidente. Para esta eleição poderão
concorrer todos os membros titulares presentes ou ausentes. Caso haja algum membro novo que não possa
participar desta reunião e que não queira concorrer enviar um e-mail explicando os motivos visto que as
atividades da CPPD tem prioridade sobre as atividades docentes. Será repassado para os novo presidente
durante essa reunião os assuntos que estão em andamento. São eles:

1.1) elaboração da minuta de distribuição de professor visitante conforme determinado na reunião do dia
16/05/2019 com os Pró-Reitores da Prograd, PRPPG e Extensão.

1.2) Revisão do Formulário Online da CPPD após a fusão da Resolução nº 92 e 150.

1.3) Minuta para distribuir por demanda as vagas às Unidades Acadêmicas surgidas de vacância por
motivo de aposentadoria. O presidente disse que este assunto está atrelado as decisões da reunião do dia
17-07-2019 entre o Ministro da Educação e os Reitores. 

1.4) Interação do Formulário Online da CPPD com outros sistemas da Universidade para tanto será
necessário marcar uma reunião com o NTI.

1.5) Rever o regulamento da CPPD no quesito mandato dos membros.
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2) O Processo SEI nº 23087.012159/2019-88 que trata da Declaração para fins de Progressão Funcional
está disponível no SEI. 

3) Reconsideração dos processos referentes à reunião do dia 15/03/2019: No mês de fevereiro o
presidente e a vice presidente da CPPD, professores Célio Wisniewski e Roberta Ribeiro da Silva,
respectivamente, saíram de férias e por esse motivo suspenderam a reunião do mês de fevereiro. O
presidente comunicou a secretaria que as reuniões realizadas no final de ano não atingem quorum,
portanto, a reunião do mês de fevereiro seria suspensa. A pessoa do decano, Profa. Eliana Peres Rocha
Carvalho Leite, foi solicitada, esporadicamente, para atender casos pontuais. Por conseguinte, estava
resolvido que todos os processos de fevereiro / março de 2019 entrariam para a reunião de março/2019.
Por conta desta decisão informamos na página da CPPD (calendário CPPD) que no mês de fevereiro não
haveria reunião. Além disso, estava informado na página da CPPD a possibilidade de Ad Referendum,
porém, na mesma página não estava explicitado quais seriam os casos que a CPPD emitiria o Ad
Referendum, visto que Ad Referendum não é regra, mas exceção ou seja, utilizamos o Ad Referendum,
apenas, para atender alguns casos como Aceleração de Promoção, Retribuição por Titulação,
Afastamentos e Concursos Públicos.  Entretanto, no mês de fevereiro alguns processos de progressão /
promoção foram despachados com Ad Referendum. A partir da possibilidade de despacho Ad
Referendum a Profa. Patrícia Neves Mendes embasou o seu processo e está exigindo revisão de seu
processo de promoção nº 23087.016786/2018-15 visto que no seu entendimento o efeito financeiro teria
que ser a partir de 11/02/2019. Mediante aos fatos a Reitoria com o aval da Progepe solicitou a
reavaliação dos processos de concessão de progressão / promoção do mês de fevereiro de todos os
docentes que deram entrada em processos de progressão / promoção neste mês e havendo concordância
da parte da CPPD será emitido um despacho para cada processo com data retroativa a data da análise.
Para determinar esta data será considerado inclusive a hora em que a comissão finalizou a análise. Segue a
relação dos processos que serão revisados: 

1) Processo nº 23087.000908/2019-24 – Prof. Olavo Pereira Soares – Para o Nível 3 da Classe D com
denominação de Professor Associado. Ad Referendum. (EE).

Período de Interstício: 03/02/2017 a 02/02/2019

Data do envio do processo: 12/02/2019

Data da finalização da análise: 15/02/2019

Hora que a análise finalizou: 9:02:00

A partir de: 01/03/2019 (Ad Ref)

Data da Concessão após a revisão: 15/02/2019

2) Processo nº 23087.000554/2019-18 – Prof. Roberto Pereira Silva – Para o Nível 3 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (EE).

Período de Interstício: 10/03/2017 a 09/03/2019

Data do envio do processo: 13/02/2019

Data da finalização da análise: 13/02/2019
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Hora que a análise finalizou: 15:04:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 10/03/2019

3) Processo nº 23087.001136/2019-48 – Profa. Gislene Araújo Pereira – Para o Nível 3 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (FCF).

Período de Interstício: 09/11/2016 a 08/11/2018

Data do envio do processo: 12/02/2019

Data da finalização da análise: 08/03/2019

Hora que a análise finalizou: 09:52:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 08/03/2019

4) Processo nº 23087.000766/2019-03 – Prof. Rodrigo Corrêa Basso – Para o Nível 2 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (FCF).

Período de Interstício: 10/03/2017 a 09/03/2019

Data do envio do processo: 14/02/2019

Data da finalização da análise: 08/03/2019

Hora que a análise finalizou: 16:20:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 10/03/2019

5) Processo nº 23087.002771/2019-42 – Profa. Cirlene Maria de Matos – Para o Nível 2 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (FCF). 

Período de Interstício: 17/02/2017 a 16/02/2019

Data do envio do processo: 11/03/2019

Data da finalização da análise: 13/03/2019

Hora que a análise finalizou: 22:48:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 14/03/2019

6) Processo nº 23087.016087/2018-67 – Profa. Cristiana Schmidt de Magalhães – Para o Nível 2 da
Classe D com denominação de Professor Associado. Ad Referendum. (FO).

Período de Interstício: 28/02/2017 a 27/02/2019

Data do envio do processo: 13/02/2019
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Data da finalização da análise: 22/02/2019

Hora que a análise finalizou: 07:24:00

A partir de: 01/03/2019 (Ad Ref)

Data da Concessão após a revisão: 28/02/2019

7) Processo nº 23087.000329/2019-81 – Profa. Ligia de Sousa Marino – Para o Nível 4 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (ICT).

Período de Interstício: 11/03/2017 a 10/03/2019

Data do envio do processo: 21/01/2019

Data da finalização da análise: 29/01/2019

Hora que a análise finalizou: 19:26:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 11/03/2019

8) Processo nº 23087.001129/2019-46 – Prof. Leandro Lodi – Para o Nível 2 da Classe C com
denominação de Professor Adjunto. (ICB).

Período de Interstício: 14/03/2017 a 13/03/2019

Data do envio do processo: 06/02/2019

Data da finalização da análise: 18/02/2019

Hora que a análise finalizou: 10:42:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 14/03/2019

9) Processo nº 23087.000471/2019-29 – Profa. Grazielle Santos Silva Andrade – Para o Nível 4 da
Classe C com denominação de Professor Adjunto. Ad Referendum. (ICHL).

Período de Interstício: 27/02/2017 a 26/02/2019

Data do envio do processo: 04/02/2019

Data da finalização da análise: 18/02/2019

Hora que a análise finalizou: 16:08:00

A partir de: 01/03/2019 (Ad Ref)

Data da Concessão após a revisão: 27/02/2019

10) Processo nº 23087.001465/2019-99 – Profa. Valéria Cristina Ribeiro Vieira – Para o Nível 4 da
Classe C com denominação de Professor Adjunto. Ad Referendum. (ICHL).

Período de Interstício: 24/02/2017 a 23/02/2019
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Data do envio do processo: 15/02/2019

Data da finalização da análise: 18/02/2019

Hora que a análise finalizou: 15:50:00

A partir de: 01/03/2019 (Ad Ref)

Data da Concessão após a revisão: 24/02/2019

11) Processo nº 23087.002027/2019-48 – Prof. Breno Régis Santos – Para o Nível 2 da Classe D com
denominação de Professor Associado. (ICHL).

Período de Interstício: 26/02/2017 a 25/02/2019

Data do envio do processo: 28/02/2019

Data da finalização da análise: 11/03/2019

Hora que a análise finalizou: 16:50:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 12/03/2019

12) Processo nº 23087.016786/2018-15 – Profa. Patrícia Neves Mendes – Para o Nível 1 da Classe D
com denominação de Professor Associado. Parecer favorável da Comissão Examinadora.

Período de Interstício: 03/03/2017 a 02/03/2019

Data do envio do processo: 11/02/2019

Data da finalização da análise: 11/02/2019

Hora que a análise finalizou: 08:49:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 03/03/2019

13) Processo nº 23087.000741/2019-00 – Prof. Lucas Cid Gigante – Para o Nível 1 da Classe D com
denominação de Professor Associado. Parecer favorável da Comissão Examinadora.

Período de Interstício: 11/03/2017 a 10/03/2019

Data do envio do processo: 12/02/2019

Data da finalização da análise: 14/02/2019

Hora que a análise finalizou: 14:31:00

A partir de: 15/03/2019 (Reunião)

Data da Concessão após a revisão: 11/03/2019

O Processo nº 23087.010926/2019-14 – Paula da Costa Souza – Progressão para o Nível 2 da Classe C
com denominação de Professor Adjunto. (ICSA) foi retirado da Pauta por falta de parecer.  Será
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encaminhado com aprovação ad referendum tão logo seja analisado.

Não havendo nada mais a registrar, eu, Cristiane Moreira Mendes, secretária da CPPD, lavrei a presente
ata que segue assinada por mim e pelo presidente.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Moreira Mendes, Técnico
Administrativo em Educação, em 23/07/2019, às 15:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Célio Wisniewski, Presidente da Comissão
Permanente de Pessoal Docente, em 23/07/2019, às 15:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0158632 e o código CRC F3B448AE.

Referência: Processo nº 23087.012358/2019-96 SEI nº 0158632
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