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Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-1 

se, através do aplicativo Google Meet, a Comissão Permanente de Pessoal Docente da 2 

UFF, sob a presidência do professor Roberto Carlos Alvim Cid. Compareceram os 3 

professores: Carlos Magno Rocha Ribeiro; Gutemberg Gomes Alves; Marcia Barreto da 4 

Silva Feijó; José Antônio Silva Ribas; Luís Gustavo Zelaya Cruz; Marcelo Monteiro 5 

Marques; Marco Antônio Santos Brandão e Vladimir Menezes Vieira, além da professora 6 

Maria da Graça A. C. S. Sampaio, aposentada durante o mandato da CPPD. Compareceu, 7 

também, a servidora Rosangela Arrabal (membro da equipe CPPD/GAR) que secretariou a 8 

reunião. Justificaram ausências os professores Carla Aparecida Florentino Rodrigues e 9 

Ricardo Campanha Carrano. Professor em férias: Daniel de Barros Macieira. A Sessão 10 

constou da seguinte pauta: 1) Informes; 2) Aprovação da ata de 27/07/2021; 3) 11 

Discussão dos processos SEI e FÍSICOS; 4) Assuntos Gerais. Tendo obtido autorização de 12 

todos os presentes para gravar a reunião, o presidente da CPPD deu início à reunião, com 13 

o primeiro informe: I. O professor Roberto Cid informa que, ao longo das últimas 14 

semanas, a presidência da CPPD tem se dedicado, a responder diversas demandas, sendo 15 

uma delas vinda do Sistema de Informações ao Cidadão da UFF, sem deixar clara a origem 16 

dos questionamentos, versando sobre diversos temas, como por exemplo, de que 17 

maneira a CPPD procede em determinados tipos de processos; se a CPPD autoriza 18 

progressões múltiplas; e outros assuntos; II. Diz que a presidência está elaborando uma 19 

resposta à cobrança recebida do Monitoramento da Auditoria (ATCUR) referente à 20 

auditoria realizada na CPPD no início do ano de dois mil e vinte, questionando se houve a 21 

implementação das medidas informadas à época e que constam do relatório da auditoria. 22 

Sobre tais medidas, o professor Roberto Cid descreve que: (a) sobre a acumulação de 23 

cargos pelo presidente da CPD e CPPD restou sanado, ficando o professor Ricardo 24 

Campanha Carrano na presidência da CPD e o professor Roberto Carlos Alvim Cid 25 

presidindo a CPPD; (b) em relação à desatualização das resoluções e regimento interno da 26 

CPPD, esclarece que falta apenas o CEPEx apreciar o material que já foi atualizado pela 27 

Comissão; (c) o problema da reestruturação da Secretaria foi sanado através da criação 28 

do Grupo de Trabalho do GAR, que tem colaborado na tramitação dos processos e (d) 29 

atualização do sistema CPPD, sendo que esta demanda não depende exclusivamente da 30 

Comissão, mas também do STI. Esta é uma medida que, talvez, leve um tempo maior para 31 

completa implementação. Informa o professor Roberto Cid que ele, e os professores 32 

Marco Brandão e Graça Sampaio estão trabalhando na resposta a esta documentação, 33 

que tem como prazo o dia treze de agosto. III. O presidente da sessão informa, ainda, que 34 

recebeu da PROGEPE uma denúncia oriunda do Ministério Público, que trata de 35 

acumulação de funções de um docente que teria Dedicação Exclusiva, estaria atuando em 36 

um consultório privado e – no que diz respeito especificamente à CPPD – este servidor 37 

estaria recebendo indevidamente retribuição por titulação de doutorado, tendo 38 
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apresentado documento falso e está sendo acusado de falsidade ideológica. Como os 39 

sistemas da universidade estão indisponíveis, em função de interrupção no cabeamento 40 

de fibras ópticas, o professor Roberto informa que ainda não pôde verificar este processo. 41 

Que cabe à CPPD confirmar se, de fato, o docente recebe retribuição por titulação de 42 

doutorado e, em se confirmando a informação, se existe alguma inconsistência no 43 

processo. Sobre este assunto, perguntado se tinha conhecimento do assunto, o professor 44 

Marco Brandão nega, acrescentando que a grande maioria das denúncias na Procuradoria 45 

Federal junto à UFF versa sobre acumulação indevida. Passando-se ao segundo ponto da 46 

pauta, foi solicitada a dispensa da leitura da ata de 27/07/2021. Em discussão. Após as 47 

devidas correções, a ata foi votada e aprovada por unanimidade.  A ata corrigida será 48 

encaminhada novamente para o grupo CPPD. Foi dado prosseguimento à sessão, com o 49 

terceiro item da pauta: avaliação dos processos SEI e FÍSICOS. Os membros da Comissão 50 

passaram a relatar os processos relacionados na planilha a seguir: ___________________ 51 

 Nº do processo Docente Assunto/tipo de 
solicitação 

Despacho/decisão 

1 23069.050307/2019-81 Thereza Cristina Lonzetti Baegut Estágio Probatório Homologado 

2 23069.159338/2021-11 Fernando de Barros Estágio Probatório Homologado 

3 23069.157014/2021-48 Fabio Jose Bento Brum Progressão Homologado 

4 23069.157484/2020-21 João Felipe Mitre de Araújo Progressão Homologado 

5 23069.155480/2021-99 Adriana Soares Dutra Aceleração Homologado 

6 23069.159406/2021-41 Marco Antonio Gallito Progressão Homologado 

Os pareceres apresentados foram aprovados por unanimidade. Item 4 (quatro) da 52 

pauta:  Assuntos Gerais. Nada mais havendo a tratar, o Professor Roberto Cid agradeceu 53 

a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Roberto Carlos Alvim Cid, presidente da 54 

CPPD, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e, por se tratar de reunião virtual, 55 

seguem listados abaixo todos os professores presentes: _________________________ 56 

Lista dos professores presentes na reunião de três de agosto de dois mil e vinte e um - 57 

CPPD-UFF - remota: 1- Roberto Carlos Alvim Cid; 2- Carlos Magno Rocha Ribeiro; 3- 58 

Gutemberg Gomes Alves; 4- Marcia Barreto da Silva Feijó; 5- José Antônio Silva Ribas; 6- 59 

Luís Gustavo Zelaya Cruz; 7- Marcelo Monteiro Marques; 8- Marco Antônio Santos 60 

Brandão e 9- Vladimir Menezes Vieira.  61 
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Professor Roberto Carlos Alvim Cid 65 

Presidente da CPPD-UFF 66 
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