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Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

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

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

professores: Carla Aparecida Florentino Rodrigues; Carlos Magno Rocha Ribeiro; 4 

Gutemberg Gomes Alves; José Antônio Silva Ribas; Luís Gustavo Zelaya Cruz; Marco 5 

Antônio Santos Brandão; Paulo Maurício Tavares Siqueira e Vladimir Menezes Vieira, além 6 

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

Compareceram, também, os servidores Daniel Nahum Bruno Bijani; Luana Seabra 8 

(membros da equipe CPPD/GAR) e Ricardo Cardoso (CPPD), além da servidora e Rosangela 9 

Arrabal (Coordenadora da equipe CPPD/GAR), que secretariou a reunião. Justificaram 10 

ausências os professores Ana Lúcia Pinna Mendez; Daniel de Barros Macieira; Gisele de 11 

Souza; Miranda Marcelo Monteiro Marques. A Sessão constou da seguinte pauta: 1) 12 

Informes; 2) Aprovação da ata de 10/05/2022; 3) Discussão dos processos SEI e FÍSICOS; 13 

4) Assuntos Gerais. Tendo obtido autorização de todos os membros para gravar a reunião, 14 

o Presidente da CPPD deu início à sessão, com os seguintes informes. I. Comunica o 15 

Professor Roberto Cid que o Mandado de Segurança da ADUFF-SN foi julgado procedente 16 

e a CPPD foi informada do Parecer de Força Executória no qual a justiça determina que os 17 

efeitos financeiros das progressões funcionais/promoções, sejam pagos na data do 18 

interstício. O Presidente da CPPD diz que após ser informado pela PFUFF/PGF/AGU, via e-19 

mail, fez contato com a Professora Rita Paixão (Assessora do GAR) e do servidor Leonardo 20 

Garcia (Coordenador do GAR). Continuando, o professor Roberto Cid, após resposta da 21 

Assessora do GAR, que agendará uma reunião com a PFUFF/PGF/AGU para os 22 

esclarecimentos necessários, orienta aos relatores que os processos com data de interstício 23 

distinta dos efeitos financeiros, de acordo com os procedimentos anteriormente adotados 24 

pela CPPD, não fossem analisados na reunião de hoje e que se aguardasse a resposta da 25 

PFUFF/PGF/AGU pelo prazo de uma semana. Com a palavra, o professor Paulo Maurício 26 

lembra que a auditoria determinou documentalmente que a CPPD alterasse a maneira de 27 

avaliar os processos e que, mesmo discordando, todos tiveram que acatar aquela decisão 28 

no ano de dois mil e vinte. Entende que neste momento o mesmo deverá ocorrer, ou seja, 29 

a decisão deverá ser cumprida, mas entende que uma instância hierarquicamente superior 30 

à CPPD deve orientar que a comissão cumpra a decisão judicial, ao que foi esclarecido pelo 31 

senhor presidente que essa instância é exatamente o Gabinete do Reitor. 32 

Complementarmente, o professor Roberto Cid, a professora Graça Sampaio e a professora 33 

Carla Rodrigues prestam alguns esclarecimentos sobre as bases em que foram feitas as 34 

alterações de operação da CPPD com relação à data dos efeitos financeiros, por ocasião da 35 

auditoria. O professor Vladimir levanta as seguintes questões: (a) confirma se a regra que 36 

entrará novamente em vigor após a decisão judicial prevê que o docente tenha direito a 37 

receber os efeitos financeiros na data do interstício mesmo que o processo seja aberto 38 
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após o vencimento do interstício. Foi esclarecido pelo senhor presidente que, uma vez 39 

estando válido tal interstício, o docente terá direito a receber nesta data; (b) sugere que a 40 

partir da próxima semana a CPPD registre em uma planilha extra as situações em que haja 41 

divergência entre as duas datas para o caso de haver alguma revisão na decisão atual e a 42 

necessidade de revisitar os mesmos processos futuramente; (c) sugere, finalmente, que 43 

seja feita uma comunicação para o grande público, indicando como a CPPD irá proceder 44 

daqui por diante e também em relação ao passivo, de modo que se evite ruídos 45 

desnecessários entre os docentes. Sobre este último tema, o professor Roberto Cid 46 

esclarece que ainda não houve tempo de se decidir sobre a operacionalização destas 47 

etapas e que, certamente, haverá alguma comunicação oficial à comunidade, sem ter claro 48 

ainda quem a realizará. Com a palavra, a servidora Rosangela Arrabal sugere que o 49 

comunicado aos docentes, seja ele feito pelo Gabinete ou pela própria CPPD, seja divulgado 50 

através da página da comissão, por entender que este será o primeiro caminho a ser 51 

buscado pelos professores para se informarem; para preservar os docentes de infindáveis 52 

questionamentos e, finalmente, por entender que a CPPD conquistou uma enorme vitória, 53 

zerando os processos acumulados e não devia arriscar acumular outros. Para finalizar, os 54 

servidores Daniel e Luana explicaram alguns outros detalhes sobre o pedido de 55 

esclarecimentos que o Gabinete fez à Procuradoria da UFF e sobre possíveis estratégias 56 

que poderiam abreviar o retrabalho da CPPD nos processos que serão revistos.  57 

 A seguir, o senhor presidente passou ao segundo ponto da pauta: Aprovação da ata de 58 

10/05/2022, solicitando a dispensa de sua leitura. Uma vez que nenhuma alteração foi 59 

proposta, a ata foi votada e aprovada por unanimidade. Dando seguimento à reunião, o 60 

Sr. Presidente da sessão passou ao terceiro item da pauta: avaliação dos processos SEI e 61 

FÍSICOS. Os membros da Comissão passaram a relatar os processos relacionados na 62 

planilha a seguir: ___________________________________________________________ 63 

No. Nº do processo Docente 
Assunto/tipo de 

solicitação 
Despacho/decisão 

01 23069.001508/2022-50 ALBERTO NOGUEIRA JUNIOR PROMOÇÃO Decisão Judicial 

02 23069.150779/2022-38 ANTONIO DUARTE PEREIRA JUNIOR ESTÁGIO PROBATÓRIO Homologado 

03 23069.170531/2021-11 DANIELE FERNANDES RODRIGUES PROGRESSÃO Exigência 

04 23069.161107/2022-58 EDUARDO GUERRA MURAD FERREIRA PROGRESSÃO Exigência 

05 23069.152187/2022-51 ELAINE ALVES SANTOS MELO ALTERAÇÃO DE REGIME Envio ao CEPEx 

06 23069.162709/2022-22 ERICA JANN VELOZO ACELERAÇÃO Homologado 

07 23069.157390/2022-13 JORGE REIS ALMEIDA PROGRESSÃO Homologado 

08 23069.153667/2022-39 JOSE RODRIGO DE MORAES PROGRESSÃO Homologado 

09 23069.157534/2022-31 KEILA MARA CASSIANO PROMOÇÃO Homologado 

10 23069.160064/2022-93 LACI MARY BARBOSA MANHÃES PROGRESSÃO Homologado 

11 23069.001062/2022-63 LUCIA MARIA DA SILVA SOARES PROGRESSÃO Não homologado 
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12 23069.162457/2022-31 MONICA SOUTO DA SILVA DIAS ACELERAÇÃO Exigência 

13 23069.157597/2022-98 RODRIGO PINTO DE SIQUEIRA PROGRESSÃO Homologado 

14 23069.155004/2022-59 
RONALDO ALTEBURG ODEBRECHT CURI 
GISMONDI 

ESTÁGIO PROBATÓRIO Exigência 

15 23069.170438/2021-06 TÂNIA GOUVEA THOMAZ PROMOÇÃO Exigência 

16 23069.160582/2022-15 VÂNIA DE OLIVEIRA NEVES ACELERAÇÃO Homologado 

Os pareceres apresentados foram aprovados por unanimidade. Item 4 (quatro) da pauta:  64 

Assuntos Gerais. O professor Roberto Cid questiona sobre a utilização do  endereço 65 

eletrônico cppd@id.uff.br, criado para processos físicos em exigência durante a pandemia 66 

da Covid-19. Esclarece que quando os processos físicos voltaram a tramitar normalmente 67 

através dos protocolos da Universidade, após o período pandêmico, o e-mail ficou sem 68 

utilidade. Informa que este canal pode estar sendo usado equivocadamente, pelos 69 

docentes, para outras demandas, sugere a sua desativação com um aviso automático e 70 

mensagem de redirecionamento para o endereço correto. O professor Marco Brandão 71 

esclarece que há uma Instrução de Serviço associada àquele e-mail e acha que já existe 72 

uma resposta automática. Comprometeu-se a verificar. Nada mais havendo a tratar, o 73 

Professor Roberto Cid agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Roberto 74 

Carlos Alvim Cid, presidente da CPPD, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e, por 75 

se tratar de reunião virtual, seguem listados abaixo todos os professores presentes: 76 

_______________ 77 

Lista dos professores presentes na reunião de dezessete de maio de dois mil e vinte e dois 78 

- CPPD-UFF - remota: 1- Roberto Carlos Alvim Cid; 2- Carla Aparecida Florentino 79 

Rodrigues; 3- Carlos Magno Rocha Ribeiro; 4- Gutemberg Gomes Alves; 5- José Antônio 80 

Silva Ribas; 6- Luís Gustavo Zelaya Cruz; 7- Marco Antônio Santos Brandão; 8- Paulo 81 

Maurício Tavares Siqueira e 9- Vladimir Menezes Vieira. 82 
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