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Ata 17/2019 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 

 
Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta 
minutos, na Sala 118, reuniram-se os professores Felix Nicolai Delling (titular), Renie Robim 
(titular), Alexandre Adriano dos Santos Lima (titular), Iuri Albandes Cunha Gomes (titular) e 
Stefan Chamorro Bonow (suplente). Ausente a professora Susana.  Esta ausência foi justificada 
junto ao presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) devido ao processo que é 
de seu interesse, e assim impossibilita sua participação na reunião. Como pontos de pauta da 
reunião: 1. Aprovação das Atas 15/2019 e 16/2019; 2. Licença para capacitação da professora 
Susana; 3. Licença para capacitação da professora Daniela; 4. Licença para capacitação do 
professor Pedro; 5. Informes do colegiado da CPPD. Como primeiro ponto de pauta, as atas, foram 
indeferidas para correções. Como segundo ponto, o processo nº 23369.000318/2019-35, de licença 
para capacitação da professora Susana Beatris Oliveira Szewczyk. De acordo com a documentação 
apresentada (formulário de Licença Capacitação preenchido, parecer da equipe de trabalho e chefia 
imediata - ata anexo no qual a equipe se compromete com os encargos didáticos, e comprovante de 
reserva - booking confirmation da EC London) a CPPD apresenta parecer favorável ao processo. 
Como terceiro ponto, o processo nº 23369.000319/2019-80, de licença para capacitação da 
professora Daniela Sanfelice. De acordo com a documentação apresentada (formulário de Licença 
Capacitação preenchido, parecer da equipe de trabalho e chefia imediata no qual a equipe se 
compromete com os encargos didáticos, e carta convite da Häme Universidade de Ciências 
Aplicadas) a CPPD apresenta parecer favorável ao processo. Como quarto ponto, o processo nº 
23369.000320/2019-12, de licença para capacitação do professor Pedro Chaves da Rocha. De 
acordo com a documentação apresentada (formulário de Licença Capacitação preenchido, parecer 
da equipe de trabalho e chefia imediata no qual a equipe se compromete com os encargos didáticos, 
e comprovante de inscrição junto à Unieducar Inteligência Educacional, a CPPD apresenta parecer 
favorável ao processo. Como último ponto alguns informes do colegiado da CPPD. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Felix Nicolai Delling, lavro e encerro a presente Ata, que será assinada por 
mim e pelos demais presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

Felix Nicolai Delling  

________________________________________________________________________________ 

Alexandre Adriano dos Santos Lima  

________________________________________________________________________________ 

Renie Robim  

________________________________________________________________________________ 
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Iuri Albandes Cunha Gomes 

________________________________________________________________________________ 

Stefan Chamorro Bonow  
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