
   
 

  

Universidade Federal do Paraná 

comissão  permanente do pessoal docente 

 

Ata da 948° reunião ordinária da CPPD (Comissão Permanente 1 

do Pessoal Docente), realizada em 28 de agosto de 2018. 2 

______________________________________________________________________ 3 

Aos vinte e oito 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 

Patrícia do Rocio Dalzoto, Cláudia Garcia Cavalcante, Guilherme Sippel 7 

Machado, Andrea Barbosa Gouveia, Celso de Moraes Pinheiro, Jomar Antonio 8 

Camarinha Filho, Volnei Gargioni, José Wladimir Freitas da Fonseca, Luiz Carlos 9 

de Souza, José Estevam Gava, Eliana Maria Ieger, Prila Leliza Calado, Priscila 10 

Brenner Hilgenberg Sydney, Úrsula Bueno do Prado Guirre, Rui Carlo Dissenha e 11 

Arislete Dantas de Aquino. Justificados: Andréa Knabem, Mina Isotani, Rosane 12 

Kaminski e Marco Aurélio Serau Júnior. Iniciada a sessão os senhores relatores 13 

apresentaram os seguintes processos: Progressões horizontais, aprovadas com a 14 

obtenção da pontuação necessária:  Processo n° 23075.047439/2018-65, de Vander 15 

Valduga, Departamento de Turismo, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do 16 

nível 3 para o nível 4; aprovado, efeito financeiro a partir de 06/09/2018, data do 17 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.046823/2018-41, de Eliane Cristina 18 

Gruszka Vendruscolo, Setor Palotina, requerendo progressão na classe de Associado, do 19 

nível 2 para o nível 3;  aprovado, efeito financeiro a partir de 17/08/2018, data do 20 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.048203/2018-46, de Rose Adele 21 

Monteiro, Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, requerendo progressão na 22 

classe de Associado, do nível 2 para o nível 3; aprovado, efeito financeiro a partir de 23 

17/08/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 23075.048226/2018-51, de Odilon 24 

Carlos Nunes, Departamento de Planejamento e Administração Escolar, requerendo 25 

progressão na classe de Adjunto.C, do nível 1 para o nível 3; aprovado, efeito financeiro a 26 

partir de 20/08/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 23075.48313/2018-16,de 27 

Elizabeth Bernardino, Departamento de Enfermagem, requerendo progressão na classe 28 

de Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovado, efeito financeiro a partir de 27/08/2018, 29 

data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075.048300/2018-39, de Pedro 30 

Ipiranga Junior, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, requerendo 31 

progressão na classe de Associado, do nível 2 para o nível 3, aprovado,  efeito financeiro 32 

a partir de 21/08/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075. 33 

048570/2018-40, de Wellington Da Silva Pereira, Setor Jandaia do Sul, requerendo 34 

progressão na classe de Adjunto.C, do nível 2 para o nível 3; aprovado, efeito financeiro a 35 

partir de 09/10/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 23075. 36 



048581/2018-20, de  Claudia Helena Daher, Departamento de Letras Estrangeiras e 1 

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

aprovado, efeito financeiro a partir de 26/09/2018, data do cumprimento do interstício. 3 

Processo n° 23075.048851/2018-01 de Antônio Batista, Departamento de Odontologia 4 

Restauradora, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do nível 2 para o nível 4; 5 

aprovado, efeito financeiro a partir de 20/08/2018, data da avaliação do processo. Processo 6 

n° 23075.049277/2018-08, de Bonald Cavalcante de Figueiredo, Departamento de 7 

Saúde Comunitária, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 3 para o nível 4; 8 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 22/08/2018, data da avaliação do processo. 9 

Processo n° 23075.049473/2018-74, de Emerson Rolkouski, Departamento de Expressão 10 

Gráfica, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 2 para o nível 3; aprovada, 11 

sendo o efeito financeiro a partir de 14/11/2018, data do cumprimento do interstício. 12 

Processo n° 23075.049475/2018-63, de Eric de Camargo Smidt, Departamento de 13 

Botânica, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 1 para o nível 2; aprovada, 14 

sendo o efeito financeiro a partir de 26/09/2018, data do cumprimento do interstício. 15 

Processo n° 23075.048842/2018-10, de José Alberto Ramos Flor, Departamento de 16 

Matemática, requerendo progressão na classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 2; 17 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 22/08/2018, data da avaliação do processo. 18 

Processo n° 23075.049965/2018-60, de Jonathan Dieter, Campus de Palotina, requerendo 19 

progressão na classe de Adjunto.C, do nível 2 para o nível 3; aprovada, sendo o efeito 20 

financeiro a partir de 30/10/2018, data do cumprimento do interstício. Processo n° 21 

23075.048750/2018-21, de Geruza Mara Hendges, Campus Toledo, requerendo 22 

progressão na classe de Auxiliar.A, do nível 1 para o nível 2; aprovada, sendo o efeito 23 

financeiro a partir de  14/06/2018, data da avaliação do processo. Processo n° 24 

23075.049944/2018-44, de Luciane Bittencourt Carias de Oliveira, Departamento de 25 

Anatomia, requerendo progressão na classe de Adjunto.C, do nível 1 para o nível 2; 26 

aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 27/08/2018, data da avaliação do processo. 27 

Processo n° 23075.049943/2018-08, de Andrea Paula Segatto, Departamento de 28 

Administração Geral e Aplicada, requerendo progressão na classe de Associado, do nível 3 29 

para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 25/08/2018, data do 30 

cumprimento do interstício. Processo n° 23075.049782/2018-44, de Thiago Correa de 31 

Freitas, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, requerendo progressão na classe de 32 

Adjunto.C, do nível 3 para o nível 4; aprovada, sendo o efeito financeiro a partir de 33 

24/11/2018, data do cumprimento do interstício. Aceleração da Promoção: Processo n° 34 

23075.046929/2018-44, de Úrsula Bueno do Prado Guirro, Coordenação do Curso de 35 

Medicina, requerendo aceleração na classe de Adjunto.A, do nível 2 para o nível 1, da classe 36 

de Adjunto.C; aprovado, efeito financeiro a partir de 05/01/2019 data do cumprimento do 37 

estágio probatório. Processo n° 23075.048190/2018-13, de Viviane Araújo Alves da 38 

Costa Pereira, Departamento de Letras Estrangeiras e Modernas, requerendo aceleração 39 

na classe de Adjunto.A, do nível 1 para o nível 1, da classe de Adjunto.C; aprovado, efeito 40 

financeiro a partir de 19/08/2018 data da avaliação do processo. Processo n° 41 

23075.047446/2018-67, de Lidia Da Silva, Coordenação do Curso de Letras Libras - Língua 42 



Brasileira de Sinais, requerendo aceleração na classe de Assistente.A, do nível do nível 1 para 1 

o nível 1, da classe de Assistente.B; aprovado, efeito financeiro a partir de 16/08/2018, data 2 

da avaliação do processo. . Processo n° 23075.049351/2018-88, de Edenilson Roberto do 3 

Nascimento, Departamento de Geografia, requerendo aceleração da promoção na classe 4 

Adjunto.A, do nível 2 para o nível 1, da classe de Adjunto.C; aprovada, sendo o efeito 5 

financeiro a partir de 23/12/2018, data de cumprimento do estágio probatório.  Outros:  6 

Processo número 1990 e 1991, de Sérgio Luiz Rocha, Departamento de Anatomia, 7 

requerendo progressão na classe de Associado, do nível 1 para o nível 3; aprovado por 8 

comprovação através do portal do professor por meio do Print Screen da tela, estando mais 9 

de 1 professor inscrito na disciplina, esta deverá ter sua carga horária total divida pelo 10 

número de docentes - a carta inserida no processo (emitida pelo departamento) não foi 11 

considerada pertinente a instrução do processo, visto que não foi exportada por nenhum 12 

sistema eletrônico da Universidade. Discussões: (a) A Comissão Especial composta para a 13 

formulação do regimento interno da CPPD relata à plenária sobre o progresso de discussão. 14 

(b) Os professores Cláudia Garcia Cavalcante e Jomar Antônio Camarinha Filho são 15 

designados pela plenária como representante e vice, respectivamente, da CPPD na Comissão 16 

de Alocação de Vagas, na discussão do modelo de distribuição de vagas. (c) A senhora 17 

presidente solicita à plenária voluntários para compor uma Comissão para revisar as 18 

resoluções vigentes (10/14 e 14/14) a fim de adequá-las ao atual cenário da Universidade e 19 

suas demandas, tais como o sistema de progressão docente eletrônico e integrado, e o 20 

princípio da celeridade processual, neste último item cabe destaque ao processo criado pela 21 

PRPPG (SEI: 23075.048613/2018-97 ) solicitando a supressão do item que obriga a referida 22 

Pró-reitoria a revalidar diplomas nacionais. (d) A senhora presidente comunica, ainda, que a 23 

Diretora do Departamento de Administração de Pessoal, Marisol Bento Merino, solicitou ao 24 

CCE que alimentasse a Intranet com as informações do Sigepe, o que dispensa, de uma vez 25 

por todas, a necessidade da instrução processual com a última portaria de progressão 26 

docente realizada e a portaria do cumprimento do estágio probatório. (e) Retomando item 27 

de reuniões anteriores, a presidência desta CPPD informa que o Departamento de Pediatria 28 

do Curso de Medicina apresentou o relatório, em forma de planilha, que organiza a carga 29 

horária dos professores do departamento, a fim de sanar os equívocos na forma de instrução 30 

do sistema SIE em anos anteriores e possibilitar a progressão dos docentes no sistema de 31 

progressão eletrônico - Intranet. (f) O senhor relator, professor Celso de Moraes Pinheiro, 32 

aponta a imperfeição da Intranet ao importar do Lattes as pesquisas com data de início 33 

anterior ao interstício pretendido, e que para remediar essa situação, o docente precisa 34 

alterar na plataforma Cnpq a referida data para que a pesquisa seja contabilizada. (g) A 35 

plenária consolida o entendimento de que o docente oriundo de outra Universidade Federal 36 

que entrou na UFPR mediante concurso público não pode fazer o reaproveitamento do 37 

tempo naquela instituição para fins de progressão nesta; em caso de docente redistribuído 38 

há a possibilidade. (h) No que concerne ao momento da homologação dos processos de 39 

progressão, os relatores desta CPPD concordam em realizar previamente a análise dos 40 

processos atribuídos e homologação pela presidência e vice-presidência, na reunião serão 41 

relatados os processos aprovados entre reuniões. Nada mais havendo a ser tratado a 42 



Senhora Presidente encerrou a sessão da qual eu, Gabriella Ruppert, Secretária da CPPD 1 

(AD-HOC), lavrei esta ata, que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 2 
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