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Ata da 947° reunião ordinária da CPPD (Comissão Permanente 1 

do Pessoal Docente), realizada em 14 de agosto de 2018. 2 

______________________________________________________________________ 3 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, 4 

reuniu-se esta CPPD, em sessão ordinária presidida pela Prof. Maria Regina Ferreira da 5 

Costa, comparecendo os docentes: Christel Lingnau, Adriana Martinelli Seneme, 6 

Patricia do Rocio Dalzoto, Guilherme Sippel Machado, Celso de Moraes Pinheiro, 7 

Jomar Antonio Camarinha Filho, Volnei Gargioni, Mina Isotani, José Estevam 8 

Gava, Eliana Maria Ieger, Prila Leliza Calado, Priscila Brenner Hilgenberg 9 

Sydney, Úrsula Bueno do Prado Guirro,  Rui Carlo Dissenha e Eneida Kuchpil. 10 

Justificados: Cláudia Garcia Cavalcante, Andrea Knabem, Andrea Barbosa Gouvea,  11 

José Wladimir Freitas da Fonseca e Marco Aurélio Serau Júnior Arislete Dantas 12 

de Aquino. Iniciada a sessão os senhores relatores apresentaram os seguintes processos: 13 

Progressões horizontais, aprovadas com a obtenção da pontuação necessária: 14 

Processo n° 23075.045460/2018-26, de Adriano Furtado Holanda, Departamento de 15 

Psicologia, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 1 para o nível 2, 16 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 09/08/2018, data da avaliação do processo. 17 

Processo n° 23075.045465/2018-59, de Roseli Wassem, Departamento de Genética, 18 

requerendo progressão na classe de Associado, do nível 3 para o nível 4; aprovada, sendo 19 

o efeito financeiro a partir de 23/08/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 20 

23075.045797/2018-33, de Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti, Departamento de 21 

Geomática, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 3 para o nível 4; 22 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 16/10/2018, data do cumprimento do 23 

interstício. Processo n° 23075.045795/2018-44, de Cynara De Lourdes Da Nobrega 24 

Cunha, Departamento de Engenharia Ambiental, requerendo progressão na classe de 25 

Associado, do nível 2 para o nível 3; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 26 

17/08/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075.046566/2018-47, de 27 

Lisana Katia Schmitz Santos, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, requerendo 28 

progressão na classe de Adjunto.C, do nível 3 para o nível 4; aprovada, sendo o efeito 29 

financeiro a partir de 13/08/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 30 

23075.046180/2018-35, de Carlos Eduardo Camargo De Albuquerque, Departamento 31 

de Engenharia e Tecnologias Florestais, requerendo progressão na classe de Associado, do 32 

nível 3 para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 28/09/2018, data do 33 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.045574/2018-76, de Marson Bruck 34 

Warpechowski, Departamento de Zootecnia, requerendo progressão na classe de 35 

Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 36 



07/08/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 23075.045207/2018-72, de Rubia 1 

Carla Formighieri Giordani, Departamento de Nutrição, Adjunto.C, do nível 3 para o nível 2 

4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 08/08/2018, data da avaliação do processo. 3 

Processo n° 23075.044475/2018-77, de Jose Amaro dos Santos, Departamento de 4 

Administração Geral e Aplicada, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 3 5 

para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 08/08/2018, data do 6 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.046350/2018-81, de Vanessa Goncalves 7 

Curty, Setor de Educação Profissional e Tecnológica , requerendo progressão na classe de 8 

D4, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 10/08/2018, data 9 

da avaliação do processo. Aceleração da Promoção: Processo n° 23075.046005/2018-48, 10 

de Priscila Piazentini Vieira, Departamento de História, requerendo progressão na classe 11 

de Adjunto.A, do nível 2 para o nível 1, da classe de Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito 12 

financeiro a partir de 14/10/2018, data de cumprimento do estágio probatório. Processo n° 13 

23075.045796/2018-99, de Daniel Bonotto, Departamento de Odontologia Restauradora, 14 

requerendo progressão na classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 1, da classe de 15 

Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 11/08/2018, data da avaliação 16 

do processo. Processo n° 23075.046184/2018-13, de Leonardo Ercolin Filho, 17 

Departamento de Geomática, requerendo progressão na classe de Adjunto.A, do nível 1 para 18 

o nível 1, da classe de Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 17/12/2018, 19 

data de cumprimento do estágio probatório. Processo n° 23075.046548/2018-65, de 20 

Leonardo Sandrini Neto, Centro de Estudos do Mar, requerendo progressão na classe de 21 

Adjunto.A, do nível 2 para o nível 1, da classe de Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito 22 

financeiro a partir de 28/10/2018, data de cumprimento do estágio probatório. Processo n° 23 

23075.046190/2018-71, de Elaine Cristina de Oliveira Menezes, Setor Litoral, 24 

requerendo progressão na classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 1, da classe de 25 

Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 13/08/2018, data da avaliação do 26 

processo. Outros: Processo de Lidia Da Silva, Coordenação do Curso de Letras Libras - 27 

Língua Brasileira de Sinais, 2036; pendente. Processo de Leonardo Sandrini Neto, Centro 28 

De Estudos Do Mar, 2206; aprovado. Processo de Herton Coifman, Departamento de 29 

Oftalmo-Otorrinolaringologia; pendente. Processo de Antonio Cesar Pitela, Departamento 30 

de Contabilidade, 1229; pendente. Processo de Regina Paula Guimaraes Vieira 31 

Cavalcante Da Silva, 1169, e Fabiano Steil da Silva, 1770, ambos do Departamento de 32 

Pediatria, estão aguardando instrução derivada do Campo 1 (carga horária docente). 33 

Discussões: (a) A senhora presidente propôs a criação de uma sub-comissão para tratar da 34 

elaboração do regimento da CPPD e que ficou assim constituída: Prof. Celso de Moraes 35 

Pinheiro, Guilherme Sippel Machado, Mina Isotani e Rui Carlo Dissenha. A respeito disso foi 36 

lembrada a possibilidade de instituir uma FG-1 para a presidência da Comissão. (b) Visto a 37 

existência de processos de progressão cuja carga horária comprovada no Campo 1 é 38 

exorbitante, o representante do Setor de Exatas, prof. Volnei Gargioni, propôs que Intranet 39 

forneça meios do relator rejeitar a quantidade de horas que exceder o patamar de 300, 40 

cálculo baseado no máximo exposto pela Resolução 34/12, 12 horas, estendíveis para 20 41 

horas em caso de aprovação em reunião departamental. Após levantamentos sobre se seria, 42 



ou não, competência da CPPD julgar informações advindas automaticamente do SIE, sistema 1 

que gere a carga horária docente, e outros meios válidos de comprovação, a plenária optou 2 

por aceitar exorbitâncias, desde que seja anexada ao processo a ata da reunião do 3 

departamento aprovando o alongamento para 20 horas semanais, e nos casos em que o 4 

número atingir patamares inverosímeis, será de responsabilidade do docente responder em 5 

possíveis auditorias. (c) A plenária reforça que não são aceitas como comprovação de carga 6 

horária do Campo 1 as declarações advindas da Coordenação dos departamentos, uma vez 7 

que a Intranet funciona por meio da integração de sistemas institucionais. (d) Outro 8 

comunicado da presidência foi sobre o processo das progressões múltiplas, o qual 9 

encontra-se tramitando. Houve a derrubada da liminar que garantia temporariamente esse 10 

tipo de solicitação, no entanto, há informação quanto a pedido de embargos de declaração. 11 

(e) Houve, ainda, o comunicado de que o C.C.E. estaria promovendo alterações no sistema 12 

eletrônico, sendo proposto uma reunião desta CPPD com aquela unidade para conhecimento 13 

das alterações, e possíveis melhorias relacionadas a conexão entre os demais sistemas 14 

institucionais. Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Presidente encerrou a sessão da 15 

qual eu, Gabriella Ruppert, Secretária da CPPD (AD-HOC), lavrei esta ata, que, lida e 16 

aprovada, será assinada pelos presentes. 17 
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