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Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala                   
118, reuniram-se os professores Gilberto João Pavani, Cassius Ugarte Sardiglia e Elizandra            
Martinazzi (titulares). Como primeiro ponto da pauta foi lida e aprovada a ata 11/2018. Como               
segundo ponto, o professor Gilberto informou que a reunião agendada para o dia 02/10/2018              
não foi realizada, pois não havia processos para análise. Como terceiro ponto foi analisado o               
processo 23369.000335/2018-91 de Retribuição por Titulação de Alexandre Adriano dos          
Santos Lima, sendo a solicitação deferida, conforme a legislação vigente à época do             
protocolo do referido processo. Como quarto ponto, foi analisado o processo           
23369.000362/2018-64 de Progressão Funcional de Helen Rodrigues Cardoso, sendo a          
solicitação indeferida, necessitando corrigir o período de avaliação, recalcular as Horas           
Aulas - Quantidade total do item 1.1.1 da tabela de pontuação, apresentar o comprovante              
referido no item 1.2.7 e apresentar uma nova declaração como Responsável por Projeto de              
Ensino aprovado por órgão competente da instituição do item 1.2.9 da tabela de avaliação,              
definindo tratar-se de projeto de Ensino ou Extensão, para totalizar 1.680 pontos. Como             
quinto ponto, foi analisado o processo 23369.000367/2018-97 de Progressão Funcional de           
Eliana Beatriz Pereira, sendo a solicitação deferida por atingir a pontuação requerida. Como             
sexto ponto, foi analisado o processo 23369.000368/2018-31 de Progressão Funcional de           
Diego Moreira Rosa, sendo a solicitação deferida por atingir a pontuação requerida. Como             
sétimo ponto, foi elaborado o Edital de Afastamento com Substituição de Docentes para             
Capacitação/Qualificação em Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado.         
Sem nada mais a constar, eu, Gilberto João Pavani que lavrei, encerro a presente ata que será                 
assinada por mim e pelos demais presentes .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .-  
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