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                                         Aos  cinco  dias do mês de junho do ano  de dois mil e 4 

dezoito,  às quatorze horas, reuniu-se esta CPPD em sessão ordinária presidida pela 5 

Profª. Mina Isotani, comparecendo os docentes: Christel Lingnau, Adriana 6 

Martinelli Seneme, Patrícia do Rocio Dalzoto, Andrea Barbosa Gouveia, 7 

Rosane Kaminski, José Estevam Gava, Eliana Maria Ieger, Prila Leliza Calado, 8 

Priscila Brenner Hilgenberg Sydney, Úrsula Bueno do Prado Guirro e Rui 9 

Carlo Dissenha. Progressões horizontais, aprovadas com a obtenção da 10 

pontuação necessária: Processo n° 23075.030090/2018-22, de Luana Celia 11 

Stunitz da Silva, Departamento de Biociências, requerendo progressão na classe de 12 

Assistente.A, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 13 

28/05/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 23075.030327/2018-75, de 14 

Daniela Fiori Gradia, Departamento de Genética, requerendo progressão na classe 15 

de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 16 

07/06/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075.030351/2018-12, 17 

de David Menotti Gomes, Departamento de Informática, requerendo progressão na 18 

classe de Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a 19 

partir de 21/08/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 20 

23075.030349/2018-35, de Arno Paulo Schmitz, Setor de Educação Profissional e 21 

Tecnológica, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do nível 2para o nível 3; 22 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 03/06/2018, data da avaliação do 23 

processo. Processo n° 23075.025644/2018-70, de Neila Tonin Agranionih, 24 

Departamento de Teoria e Prática de Ensino, requerendo progressão na classe de 25 

Adjunto.C, do nível 3 para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 26 

04/06/2018, data avaliação de desempenho da última progressão concedida, sendo 27 

esta a de Adjunto.C do nível 4 para o nível 1 da classe de Associado. Processo n° 28 

23075.030684/2018-33, de Anderson Roges Teixeira Goes¸ Departamento de 29 

Expressão Gráfica, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do nível 3 para o 30 

nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 10/08/2018, data do 31 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.030852/2018-91, de Ricardo 32 

Carneiro Antonio, Departamento de Artes, requerendo progressão na classe de 33 

Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 34 

30/06/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075.030822/2018-84, 35 

de Alvaro Jose de Almeida Bicudo, Campus Palotina, requerendo progressão na 36 

classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a 37 

partir de 04/06/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 23075.024844/2018-38 

13, de Fernando Issamu Tabushi, Departamento de Anatomia, requerendo 39 

progressão na classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito 40 

financeiro a partir de 09/05/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 41 

23075.030813/2018-93, de Silvio Marques Zanata, Departamento de Patologia 42 



Básica, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 2 para o nível 4; 1 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 04/06/2018, data da avaliação do 2 

processo. Processo n° 23075.031509/2018-63, de  Pedro Danizete Damazio, 3 

Departamento de Matemática, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 4 

3 para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 15/07/2018, data da 5 

avaliação do processo. Processo n° 23075.031227/2018-66, de Erika Amano, 6 

Departamento de Botânica, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 1 7 

para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 04/07/2018, data do 8 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.030257/2018-55, de Cicero 9 

Aparecido Bezerra, Departamento de Ciência e Gestão da Informação, requerendo 10 

progressão na classe de Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito 11 

financeiro a partir de  17/05/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 12 

23075.028880/2018-48, de Iasmin Zanchi Boueri, Departamento de Teoria e 13 

Fundamentos da Educação, requerendo progressão na classe de  Adjunto.A, do nível 1 14 

para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 24/05/2018, data da 15 

avaliação do processo. Processo n° 23075.006273/2018-27, de Ludmila Correa 16 

Sandmann, Departamento Polonês, Alemão e Letras Clássicas, requerendo 17 

progressão na classe de Assistente.B, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o 18 

efeito financeiro a partir de 11/03/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 19 

23075.031401/2018-71, de Mina Isotani, Departamento de Letras Estrangeiras e 20 

Modernas, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do nível 1 para o nível 2; 21 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 07/06/2018, data do cumprimento do 22 

interstício. Processo n° 23075.030617/2018-19, de Odissea Boaventura de 23 

Oliveira, Departamento de Teoria e Prática de Ensino, requerendo progressão na 24 

classe de Associado, do nível 2para o nível 3; aprovada, sendo o efeito financeiro a 25 

partir de 14/06/2018, data do cumprimento do interstício. Aceleração da Promoção, 26 

aprovadas com o cumprimento do estágio probatório: Processo n° 27 

23075.030244/2018-86, de Eloana Janice Bonfleur, Departamento de Solos e 28 

Engenharia Agrícola, requerendo aceleração da promoção na classe Adjunto.A, do nível 29 

2 para o nível 1, da classe Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 30 

02/07/2018. Processo n° 23075.192952/2017-29, de Leomara Floriano Ribeiro, 31 

Campus de Jandaia do Sul, requerendo aceleração da promoção na classe Adjunto.A, 32 

do nível 1 para o nível 1, na classe de Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito financeiro a 33 

partir de 25/05/2018. Outros: Professora Marcia Carla Pereira Ribeiro, processo 34 

1847 e 1848 da Intranet; pendente. Professor Herton Coifman, processo 1684 da 35 

Intranet; pendente. Professor Eloir Wessling, processo 1560 da Intranet, a relatora 36 

optou por aguardar o parecer do Procurador Geral, a respeito do Ofício Circular 53/18 37 

a respeito da data do efeito financeiro dos processos de progressão, uma vez que o 38 

interessado poderia ter a retroatividade dos benefícios. Professor Luiz Alkimin De 39 

Lacerda, processo 1917 da Intranet, atraso na aprovação devido a pendência do 40 

diploma no processo. Discussões: (a) Novamente sancionada a decisão de que TCC é 41 

orientação, não disciplina, sendo, assim, computado no Campo II do processo de 42 

progressão docente, a não ser que esteja corretamente cadastrado no sistema SIE e 43 

dele seja diretamente importado para a Intranet, caso em que pontuará no Campo I 44 

(carga horária de ensino). (b) Plenária demonstra preocupação pela falta do parecer 45 



do Procurador Geral, Tiago Alves da Mota, a respeito de como proceder quanto a 1 

avaliação de docentes cedidos a outras instituições, principalmente pelo fato de 2 

estarem pendentes as avaliações da professora Roberlayne de Oliveira Borges Roballo 3 

e do professor Roberto Gregório da Silva Júnior. (c) Se após a importação do lattes, 4 

durante a instrução do processo de progressão na Intranet, o sistema computar 5 

apenas o título de pesquisa cadastrada na plataforma CNPQ, a mesma deverá ser 6 

comprovada para ser Avaliada pelo relator - esta comprovação deverá ser feita através 7 

de PrintScrn da tela. (d) a plenária retoma a discussão sobre a comprovação da carga 8 

horária dos docentes do curso de medicina, a qual permanece cadastrada de forma 9 

incongruente na PROGRAD e sem opções de solução por parte dos departamentos 10 

interessados. A incongruência mencionada refere-se ao fato de que para uma disciplina 11 

vários docentes são designados, aos quais é atribuída a carga horária total da referida 12 

matéria, em vez de dividi-la entre os mesmos. Assim, uma disciplina de 80 horas para 13 

a qual 4 docentes são designados, transforma-se em 320 horas.  A presidente da 14 

CPPD, Maria Regina da Costa, solicitou a Coordenadora do Acompanhamento e Tutoria 15 

– Copac da PROGRAD, uma planilha geral da carga horário do curso de medicina no 16 

intuito de encontrar solução para o problema; a Sra. em questão afirmou, via e-mail, 17 

que não dispunha dessa competência e que a CPPD deveria procurar o CCE. Tendo em 18 

vista que até o presente momento não há forma concreta de avaliar a carga horária 19 

didática mencionada neste dispositivo, os relatores da Comissão Permanente de 20 

Pessoal Docente vêm-se impossibilitados de apreciar com plenitude toda a gama de 21 

processos de progressão apresentados. (e) A plenária aguarda o parecer do 22 

Procurador Geral, Tiago Alves da Mota, sobre aplicação do Ofício Circular nº 53/2018-23 

MP. A CPPD vê-se com um panorama divido entre os pareceres já expedidos (entre a 24 

data do ofício e a ciência da CPDD, 10/05/2018), e as avaliações a serem feitas. O 25 

primeiro a ser retificado, e o segundo a ter embasamento oficial, porquanto o corpo 26 

docente fará objeção à mudança do entendimento da data do efeito 27 

financeiro/interstício. A plenária esforça-se para encontrar um desfecho que não 28 

prejudique os professores e não desacate a lei e a hierarquia administrativa, porém a 29 

mesma não tem competência para proferir sentença a esse respeito, ficando, assim, à 30 

mercê da decisão de autoridades superiores (Procuradoria Geral, Reitor ou CEPE). 31 

Enquanto aguarda por algum desfecho, a plenária cogita sobrestar a análise dos 32 

processos, e/ou dar notória divulgação da situação ao corpo docente - ambas as 33 

alternativas são descartadas. Uma por prejudicar os professores, a outra para não 34 

causar alarde, caso a situação resolva-se mantendo o entendimento antigo da CPPD 35 

com relação à data do efeito financeiro/interstício. Nada mais havendo a ser tratado a 36 

senhora presidente encerrou a sessão da qual eu, Gabriella da Cruz Ruppert, Secretária 37 

ad-hoc da CPPD, lavrei esta Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.   38 
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