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Ata 6/2018 – Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 
do Campus Restinga 

 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta                     
minutos, na sala 118, reuniram-se os professores Félix Nicolai Delling, Sandro Ouriques            
Cardoso e Elizandra Martinazzi (titulares). O Secretário deu início às atividades. Como            
primeiro ponto de pauta foi lida e aprovada a ata 05/2018. Como segundo ponto, foi analisado                
o processo 23369.000150/2018-87, Progressão Funcional, Shana Sabbado Flores, solicitação         
deferida com a adequação dos itens a seguir, corrigir o período solicitado de 04/04/2016 à               
03/04/2018 (duas vezes na p02)(p04); item 2.2.7 anexar o qualis da revista; item 3.4 falta               
portaria de DISPENSA do cargo de coordenação. Como terceiro ponto, foi analisado o             
processo 23369.000151/2018-21, Progressão funcional docente, Daniela Sanfelice, solicitação        
deferida com a adequação dos itens a seguir, corrigir o período solicitado de 26/05/2016 à               
25/05/2018 (duas vezes na p01); corrigir os itens 1.1.1 (90h), 1.1.2 (50h), 1.1.3 (2 diários),               
1.1.4 (90h); item 1.2.4 não pode ser considerado por estar em período de afastamento; item               
1.2.5 não pode ser considerado por estar em período de afastamento; item 2.1.1 não pode ser                
considerado por estar em período de afastamento e não ter completado 1 semestre; item 2.1.2               
não tem comprovação; item 2.1.5 não possui comprovação de consultor Ad Hoc (por             
trabalho); item 2.2.8, 2.2.9 e 2.2.10 anexar o qualis das revistas; item 2.2.26 falta certificação               
oficial; item 3.13 sem comprovação; item 4.6 sem comprovação; organizar por ordem dos             
itens. 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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