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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE - REGIONAL JATAÍ

ATA CPPD-REJ Nº 01/2020/2020

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se, por videoconferência,
sob a presidência da professora Vera Lúcia Banys, presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente
da Universidade Federal de Jataí, os conselheiros: Profa. Camila Alberto Vicente de Oliveira, Prof. Marcos
Gonçalves Santana, Prof. Nilton César Barbosa e Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo De Matos, para
deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Processo �sico nº 23070.009458/2017-52; 2) Processo �sico nº
23070.004805/2017-51; 3) Processo eletrônico nº 23070.006504/2020-67; 4) Processo eletrônico nº
23070.011181/2020-23; 5) Processo eletrônico nº 23070.015112/2020-99; 6) Processo eletrônico nº
23070.009806/2020-97; 7) Processo eletrônico nº 23070.028639/2019-40; 8) Processo eletrônico nº
23070.006529/2018-46. 1) Apreciação do parecer emi�do e relatado pela Profa. Vera Lúcia Banys no
processo �sico nº 23070.009458/2017-52: o parecer conclusivo foi favorável à manutenção do regime de
trabalho de 40 horas-DE da professora Kamila Rodrigues Coelho Fidelis. Em votação, o parecer foi aprovado
por unanimidade dos votos. 2) Apreciação do parecer emi�do pela Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo De
Matos no processo �sico nº 23070.004805/2017-51: a Profa. Vera Lúcia Banys, relatou o parecer favorável a
aprovação no estágio probatório e a aceleração da promoção para o Nível 1 da Classe C, Adjunto, da
professora Danielle Fabiola Pereira da Silva. Os conselheiros discu�ram e resolveram que seria feito uma
adequação no parecer, inserindo a data em que a professora completou o inters�cio de 36 meses e a data
em que ocorreu a avaliação de desempenho pela Comissão de Avaliação Docente. A aprovação em estágio
probatório e a aceleração da promoção da docente Danielle Fabiola Pereira da Silva foi aprovada  por
unanimidade dos votos. 3) Apreciação do parecer emi�do e relatado pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo
De Matos no processo eletrônico nº 23070.006504/2020-67: o parecer foi favorável a solicitação de
progressão por avaliação de desempenho de interesse da Profa. Ludimila Paula Vaz Cardoso. A Profa. Vera
Lúcia Banys ques�onou se a data em que a professora obteve a aprovação em avaliação de desempenho,
constante no parecer emi�do pelo conselheiro, não estaria equivocada. Os Conselheiros da CPPD analisaram
o processo e resolveram emi�r um parecer re�ficador alterando a referida data. Em votação, foi aprovado
por unanimidade dos votos a solicitação da Profa. Ludimila Paula Vaz Cardoso de progressão Funcional da
Classe C, Adjunto, Nível 1 para a Classe C, Adjunto, Nível 2. 4) Apreciação do parecer emi�do e relatado pela
Profa. Vera Lúcia Banys no processo eletrônico nº 23070.011181/2020-23: o parecer foi favorável à
solicitação de promoção funcional da Classe C, Adjunto, Nível 4 para a Classe D, Associado, Nível 1, de
interesse do docente Wesley Fernandes Vaz. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos votos.
5) Apreciação do parecer emi�do e relatado pela Profa. Vera Lúcia Banys no processo eletrônico nº
23070.015112/2020-99: o parecer foi favorável à solicitação da promoção funcional da Classe C, Adjunto,
Nível 4 para a Classe D, Associado, Nível 1, de interesse do docente Henrique Trevizoli Ferraz. Em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade dos votos. 6) Apreciação do parecer emi�do e relatado pelo Prof.
Nilton César Barbosa no processo eletrônico nº 23070.009806/2020-97: o parecer foi favorável à solicitação
de progressão funcional da Classe D, Associado, Nível 1 para a Classe D, Associado, Nível 2, de interesse do
docente Ariel Eurides Stella. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos votos. 7) Apreciação
do parecer emi�do e relatado pelo Prof. Ricardo Alexandre Figueiredo de Matos no processo eletrônico nº
23070.028639/2019-40: o parecer foi favorável à solicitação da promoção funcional da Classe A, Auxiliar,
Nível 2 para a Classe B, Assistente, Nível 1, de interesse do docente Ewerson Jacobini Lo�e. Em votação, o
parecer foi aprovado por unanimidade dos votos. 8) Apreciação do parecer emi�do e relatado pelo Prof.
Marcos Gonçalves de Santana no processo eletrônico nº 23070.006529/2018-46: o parecer foi favorável a
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solicitação de progressão Funcional da Classe C, Adjunto, Nível 1 para a Classe C, Adjunto, Nível 2, de
interesse da docente Ana Lorym Soares. Em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos votos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente da CPPD, profa. Vera Lúcia Banys, declarou encerrada a reunião às
15h00min do dia 17 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Vera Lucia Banys, Presidente da Comissão, em 30/04/2020,
às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Goncalves De Santana, Professor do Magistério
Superior, em 30/04/2020, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Nilton César Barbosa, Professor do Magistério Superior, em
30/04/2020, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Alberto Vicente De Oliveira, Professora do Magistério
Superior, em 30/04/2020, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Alexandre Figueiredo De Matos, Professor do
Magistério Superior, em 30/04/2020, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1302515 e o código CRC 9EA8FA7E.
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