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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala 118,
reuniram-se os professores Gilberto João Pavani, Alexandre Lima e Felix Delling (titulares). Como
primeiro ponto da pauta foi lida e aprovada a ata 18/2018. Como segundo ponto foi comunicada a
saída  das  professoras  Diana  Vega  Marona,  Eliana  Beatriz e  Elizandra  Martinazzi da
composição da CPPD e a entrada dos professores Iuri Albandes Cunha Gomes (titular), Jefferson
Jacques Andrade (suplente)  e  Susana Beatris Oliveira Szewczyk  (suplente).  O presidente irá
solicitar  publicação  de  nova  portaria.  Como  terceiro  ponto  foi  analisado  o  processo
23369.000020/2019-25  de  Retribuição  por  titulação  de  Ana  Célia  Santos  dos  Anjos,  sendo  a
solicitação  deferida.  Como  quarto  ponto  foi  analisado  o  processo  23369.000050/2019-31  de
Retribuição  por  titulação  de  Matheus  Perin,  sendo  a  solicitação  deferida com  adequação  do
“regime de trabalho” no formulário de solicitação, sendo servidor com DE. Como quinto ponto foi
analisado o processo 23369.0000512/2019-86 de Retribuição por titulação de Tadeu Luis Tiecher,
sendo a solicitação deferida. Como sexto ponto foi analisado o processo 23369.000048/2019-62 de
Retribuição por titulação de Jefferson Jacques Andrade, sendo a solicitação deferida. Como sétimo
ponto foi analisado o processo 23369.000049/2019-15 de Retribuição por titulação de Renie Robim,
sendo a solicitação  deferida. Como oitavo ponto foi analisado o processo 23369.000475/2018-60
de Reconhecimento  de  Saberes  e  Competências  (RSC III)  de  Luana Goulart  Teixeira,  sendo a
solicitação  deferida por atingir a pontuação mínima requerida. Como nono ponto foi analisado o
processo 23369.000046/2019-73 de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC II) de Ana
Célia Santos dos Anjos, sendo a solicitação  deferida por atingir a pontuação mínima requerida.
Como décimo  ponto,  foi  definido  o  calendário  de  reuniões  do  primeiro  semestre  ocorrerá  nas
quintas a cada 15 dias, às 15:10h. 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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