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Ata 9/2018 - Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) do Campus Restinga 

 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala                   
118, reuniram-se os professores Gilberto João Pavani, Felix Nicolai Delling, Elizandra           
Martinazzi e Sandro Ouriques Cardoso (titulares). Como primeiro ponto de pauta foi lida e              
aprovada a ata 08/2018. Como segundo ponto, foi analisado e discutido os horários das              
reuniões da CPPD, onde ficou decido pela alternância dos horários na terça-feira, seguindo a              
ordem de início: 13:30, 16:20 e 18:20 e que na próxima reunião ordinária terá início às 16:20.                 
Gilberto irá encaminhar para a comunicação para atualização dos horários no site do campus.              
Como terceiro ponto, foi analisado o processo 23369.000302/2018-41 de Progressão          
Funcional (docente) de Milena Silvester Quadros, sendo a solicitação deferida, com os            
seguintes apontamentos: capa processo: o correto é promoção é progressão; página 03,            
corrigir a classe da situação atual, onde consta DIV e deve ser DIII. Quarto ponto, foi                
analisado o processo 23369.000289/2018-21 de Progressão Funcional (docente) de Maira da           
Silva Gomes, sendo a solicitação deferida, com os seguintes apontamentos: página 01,            
corrigir a classe da situação atual, onde consta D$ e deve ser DIV; páginas 01, 02 e 03 corrigir                   
a data de início do período que é a partir do dia 26/04/2018. Quinto ponto, foi analisado o                  
processo 23369.000294/2018-33 de Progressão Funcional (docente) de Susana Beatriz         
Oliveira Szewczyk, sendo a 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                
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

 

Elizandra Martinazzi _________________________________________________________ 

Gilberto João Pavani _________________________________________________________ 

Felix Nicolai Delling  _________________________________________________________ 

Sandro Ouriques Cardoso ______________________________________________________ 


