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Ata da reunião SCPPD.BAR em 07.11.2022

As 14:00 horas do dia sete de novembro de 2022, a SCPPD/BAR se reuniu com as presenças de Jorge Adriano, Kaline
Benevides, Jean Lázaro e Genildo Pinheiro. Na pauta, constava a apreciação de processos de progressão funcional e
afins.

Avaliação de processo de progressão do docente Rafael Barbosa Dias Junior, (SEI 23286.002439/2022-37) que foi
novamente devolvido para adequações do cumprimento mínimo da pontuação exigida. Posteriormente, foi avaliado o
processo de  RSC do requerente Igor Cássio Rocha de Oliveira, SEI 23286.003599/2022-01, contudo, o
encaminhamento foi o envio do pedido de esclarecimentos para a CPPD, pois dentro das competências e atribuições da
SCPPD não consta a emissão de pareceres sobre RSC. Em seguida, foi apreciado o pedido de dilatação de interstício do
professo Paulo Francisco de Oliveira Reis, SEI 23286. 003511/2022-43, o referido processo foi devolvido, pois não é de
competência desta Subcomissão emitir parecer relativo a este assunto, como também, foi encaminhada uma consulta
junto a COAGED sobre qual setor seria o responsável para efetuar tal procedimento solicitado pelo docente.

Diante do avançar do horário outros 02 processos não foram apreciados, foi discutida a possibilidade de realização de
uma reunião extraordinária para a semana vigente, visando a apreciação dos processos já recebidos e não avaliados.

Discorreu-se também, sobre métodos mais eficientes na apreciação dos processos e planejar um momento de orientação
com membros de comissão avaliadoras para se atentar aos pontos cruciais a serem observados em processos de
progressão, tais como: data de interstício, documentação e contabilização da pontuação do requerente.

Os procedimentos de atualização do fluxograma de progressão, fazer os fluxogramas pendentes e inserir no site
institucional não foram discutidos, mas ficaram aptos a serem discutidos para a próxima reunião. Sem mais a tratar, a ata
foi lavrada e assinada por mim, Genildo Pinheiro Presidente da SCPPD e pelos demais presentes na reunião. 
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