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Ata 4/2018 – Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 
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Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta                     
minutos, na sala 108 reuniram-se os professores Felix Nicolai Delling, Gilberto João Pavani             
(titulares) e Eliana Beatriz Pereira (suplente). O Presidente deu início às atividades. Como             
primeiro ponto de pauta foi lida e aprovada a ata 03/2018. Como segundo ponto, foi analisado                
o processo 23369.000126/2018-48, Progressão Funcional (docente), Maurício Polidoro,        
solicitação deferida com as seguintes observações: datas incorretas do intervalo avaliado,           
sendo considerado o início em 28/08/2014 e o término em 27/08/2016; o item 1.1.1,              
quantidade total, está incorreto, sendo consideradas 465 horas aula; o item 1.1.2, quantidade             
total, está incorreta, sendo consideradas 356 horas aula; o item 1.1.3, quantidade total, está              
incorreto, sendo consideradas 14 disciplinas; o item 2.1.5, falta certificação, sendo           
desconsiderado; o item 2.2.1, ficha catalográfica não corresponde ao livro citado e falta o              
ISBN, sendo desconsiderado; o item 2.2.7, artigos publicados, foi considerado apenas 1 (um)             
artigo, pois os demais estavam fora do período avaliado; o item 3.4, tempo de cargo de                
coordenação, está incorreto, sendo considerados 13 meses; o item 3.12, tempo de participação             
em conselho de campus, estava incorreto, sendo considerados 24 meses. Como terceiro ponto,             
foi analisado o processo 23369.000109/2018-19, Afastamento para evento no exterior          
(docente), Roben Castagna Lunardi, solicitação deferida. Sem nada mais a constar, eu, Felix             
Nicolai Delling que lavrei, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais                
presentes .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
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