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SÚMULA DA 87ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA INTERNA DE 
DESENVOLVIMENTO DE DOCENTES 

(Deliberação CONSU-A-016/2015, Art. 23) 

 

No sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, reuniu-se, por meio de 1 

videoconferência, a Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD) da Universidade 2 

Estadual de Campinas (Unicamp), sob a presidência de seu presidente, Prof. Dr. Fernando Sarti, com 3 

a participação dos seguintes membros: Celso Kazuyuki Morooka – FEM; Cintia Kimie Aihara Nicoletti 4 

– COTUCA; David de Carvalho – FEAGRI; Eduardo Tavares Costa – FEEC; Erika Christiane Marocco 5 

Duran – FENF; Fábio Akcelrud Durão – IEL; Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH; Francisco Elinaldo 6 

Teixeira – IA; Heloísa Andreia de Matos Lins – FE; Ivani Rodrigues Silva – FCM/DDHR; Ivo Milton 7 

Raimundo Júnior – IQ; José Roberto Ribeiro – COTIL (Suplente); Jun Takahashi – IFGW; Leandro 8 

Palermo Júnior – FECFAU; Leonardo Lorenzo Bravo Roger – FT; Marcelo Ferraz Mesquita – FOP; 9 

Marcelo Lancellotti – FCF; Marcos Benevenuto Jardim – IMECC (Suplente); Maria Regina Wolf Maciel 10 

– FEQ; Maria Victoria Guinle Vivacqua – CEL; Marise Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA; Miguel Juan 11 

Bacic – IE; Rafael de Brito Dias – FCA; Ricardo Dahab – IC; Roberto Vilarta – FEF; Sérgio Tadeu 12 

Martins Marba – FCM; Valéria Helena Alves Cagnon Quitete – IB; Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM 13 

e Valéria Helena Alves Cagnon Quitete – IB. A Prof.ª Dra. Sandra Augusta Santo – IMECC, justificou 14 

ausência, sendo substituída pelo Prof. Dr. Marcos Benevenuto Jardim (Suplente). 15 

(00min:00s – 06min:14s) 

Tendo constatado a obtenção de quórum, o presidente deu início à Octogésima Sétima Sessão 16 

Ordinária da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes (CIDD). Agradeceu a presença de 17 

todos, informou as justificativas de ausência e colocou em votação a súmula da Octogésima Sexta 18 

Sessão Ordinária da câmara, que foi aprovada com 17 votos favoráveis e quatro abstenções. Na 19 

sequência, o presidente comentou o conteúdo da Ordem do Dia composto por 51 itens na pauta 20 

principal, dentre os quais apenas o item 08, relativo à proposta de atualização dos perfis acadêmicos 21 

da FEAGRI, estava previamente destacado por solicitação do relator. Não havendo necessidade de 22 

mais destaques, os itens não destacados foram submetidos à deliberação, em bloco, sendo aprovados, 23 

por unanimidade, com 23 votos favoráveis. Foram aprovados, portanto, os seguintes assuntos: 24 

solicitação de Afastamento sem Prejuízo de Vencimentos de Douglas Duarte Novaes – IMECC; Plano 25 

de Pesquisa face a Nomeação na Parte permanente, em RTC, de Ana Paula Rigon Francischetti Garcia 26 

– FENF [02-P-11211/2004]; Concurso para o Cargo de Professor Doutor do IMECC [10-P-4749/2020]; 27 

Concursos para o Cargo de Professor Titular da FCM [02-P-21895/2019; 02-P-23365/2019; 02-P-28 

24168/2019] e da FEAGRI [28-P-22612-2019]; Progressões na Carreira do Magistério Secundário 29 

Técnico (MST) do COTIL – sendo contemplados os seguintes docentes: Jurandir Rampim [01-P-30 

1031/1981], Mônica da Rocha Abbade [01-P-2935/1988], Márcia Regina Oliveira Prada [01-P-31 

7196/1988], Fernanda Castro Correia Marcos [12-P-5171/2016], Bianca Refundini Magnusson [13-P-32 

579/2014], Ivan da Silveira Cardoso [13-P-580/2014], Carolina Messora Bagnolo [13-P-934/2012], 33 

Fábio Simoni de Souza [13-P-938/2012], Claudia Susane Rossi [13-P-1054/2006], Renata Luiz da Silva 34 
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Barbosa [13-P-2039/2012], Andrea dos Santos Fonseca [13-P-2040/2012], Dorival Donizetti Marchi [13-35 

P-2144/1999], Daniele Cristina Zuza [13-P-2932/2012], Gislaine Márcia Kairalla [13-P-3899/2003], 36 

Priscila Keli de Lima Pinto Frizzarin [13-P-4239/2002], César Donizetti Bazana [13-P-579/2014], 37 

Wellington de Oliveira [13-P-6311/2014], Rafael Stein Pizani [13-P-7387/2012], Sandro Dias [13-P-38 

7510/1999], Carla Cristina Fonte Bergonci [13-P-8797/2013], David Elias da Silva [13-P-8889/2013], 39 

Camila Fraisoli [13-P-9089/2016], José Alberto Matioli [38-P-10350/1994], Alexandre Calligaris Simões 40 

[13-P-11797/2008], Ubiratã Silveira Bueno [13-P-12168/1996], Augusto César da Silveira [13-P-41 

12551/2005], Regiane Aparecida Emiliano Potenza [13-P-17969/2008], Rosmari Aparecida Ribeiro [13-42 

P-18075/2008], Tania Maria Bernardo [13-P-22682/2009], Carolina Scherrer Malaman [13-P-43 

23090/2015], Simone Berbert Rodrigues Dapolito [13-P-23294/2003], Jurandir Rosada Júnior [13-P-44 

24008/2008], André Albino de Almeida [13-P-24396/2010], Cristiane Margareth Mion Ramos [13-P-45 

26059/2010], Andreza Silvestrin [13-P-27955/2010], Ricardo Neves Biazzi [13-P-30435/2013], Eduardo 46 

Salmazo [13-P-30444/2013], Tania Basso [37-P-24720/2010], Luciane Ruiz Carmona Ferreira [38-P-47 

5610/2014], Heloisa Helena Wistuba Bisinella dos Santos [13-P-939/2012], Larissa Giorgetti Mendes 48 

[13-P-27682/2015], Ademir Perissoto [13-P-14458/2008], Margarete Consorti Bellan [12-P-2251/1997] 49 

– e Progressões na Carreira MST do COTUCA, sendo contemplada a docente Margarete Consorti 50 

Bellan [12-P-221/1997]. 51 

(06min:15s – 59min:25s) 

Iniciando a discussão do Item 08, relativo à proposta de atualização dos Perfis Acadêmicos da FEAGRI 52 

[01-P-10548/1987], o presidente passou a palavra ao relator da matéria, Prof. Dr. Leonardo Lorenzo 53 

Bravo Roger – FT. O relator parabenizou a FEAGRI pelo conteúdo geral da proposta, que busca vencer 54 

a subjetividade envolvida nos processos de progressão. Salientou que, de modo geral, é favorável à 55 

aprovação dos novos perfis, e que suas sugestões não têm caráter condicionante, podendo ou não ser 56 

aceitas pela FEAGRI. Ressaltou que, em sua opinião, a participação em projetos temáticos de grande 57 

porte foi pouco valorizada, sobretudo em relação aos requisitos mínimos para participação dos 58 

processos de mobilidade. Seria oportuno valorizar todos os participantes e não somente os 59 

coordenadores. Também questionou a pertinência de atribuir pontuação à participação em bancas para 60 

concursos de Livre Docente e Professor Titular em processos de progressão para o nível MS-3.2, tendo 61 

em vista que, a princípio, docentes que não possuem os títulos de Livre Docente e Professor Titular 62 

não deveriam participar destas bancas. Por fim, perguntou qual seria o significado da expressão 63 

“KR$1”. Com a palavra, o representante da FEAGRI, Prof. Dr. David de Carvalho, esclareceu que a 64 

expressão “KR$” significa “mil reais” e é comum na área de finanças, mas que a expressão será 65 

modificada para garantir a compreensão. Esclareceu que a tabela de pontuação é a mesma para todos 66 

os níveis da Carreira MS, variando somente a pontuação exigida para cada nível. Ressaltou que a 67 

possibilidade de pontuação, no Nível MS-3, da participação em bancas de Livre Docência e Professor 68 

Titular contempla docentes egressos das Universidades Federais, que têm um regramento diferente. 69 

Tais docentes, apensar de estarem em início de carreira na Unicamp, de fato tiveram participação em 70 

bancas deste tipo no período de sua atuação nas instituições de origem. Diante dos esclarecimentos, 71 

o presidente informou que a questão do aproveitamento, para fins de pontuação, da participação em 72 
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bancas de Livre Docência e Professor Titular ocorridas antes do ingresso na Unicamp certamente 73 

exigiria um posicionamento da Procuradoria Geral da Unicamp. Continuando, o Prof. David esclareceu 74 

que a FEAGRI entende que a participação em grandes projetos temáticos está garantida pelo subitem 75 

2.5.6 da tabela de pontuação, “participante de projeto de pesquisa aprovado”. O Prof. Leonardo 76 

explicou que além da pontuação na tabela, seria importante que a participação em grandes projetos 77 

temáticos fosse utilizada para a obtenção dos requisitos mínimos para a inscrição nos processos de 78 

progressão. Caso contrário, docentes que se envolvam nestes projetos, mas não os coordenem nem 79 

tenham outros projetos como coordenador ficariam impedidos de participar dos processos de 80 

progressão. O Prof. David agradeceu ao relator pela sugestão e comprometeu-se a levá-la para a 81 

consideração da FEAGRI. Aberta a palavra, a Prof.ª Dra. Maria Regina Wolf Maciel – FEQ, indagou ao 82 

representante da FEAGRI se os requisitos mínimos para os níveis de Professor Associado (MS-5.1) e 83 

Professor Titular (MS-6) também incluem somente a coordenação de projetos ou contemplam também 84 

a participação. Esclarecendo, o Prof. David confirmou que se consideram apenas as coordenações. 85 

Diante disso, a Prof.ª Maria Regina ratificou a posição do Prof. Leonardo, no sentido de que ao menos 86 

nos níveis iniciais da carreira MS, até o nível MS-5.1, seria importante considerar também a participação 87 

em projetos, isso porque atualmente as agências de fomento incentivam o desenvolvimento de grandes 88 

projetos temáticos. Em seguida, a Prof.ª Dra. Marise Aparecida Rodrigues Pollonio – FEA, compartilhou 89 

a reflexão de que seria importante, nos processos de mobilidade funcional, pensar em meios de medir 90 

a liderança científica dos docentes no âmbito dos projetos de que participam, diferenciando da mera 91 

participação funcional. A Prof.ª Dra. Valéria Helena Alves Cagnon Quitete – IB, ponderou a importância 92 

de se respeitar as especificidades de cada área acadêmica, sendo que em alguns campos a 93 

participação em projetos pode ser mais relevante do que em outros, até porque a natureza da 94 

participação também pode variar bastante. A Prof.ª Dra. Fátima Regina Rodrigues Évora – IFCH, 95 

comentou que a forma de aferir a liderança por meio da listagem dos participantes de um projeto varia 96 

conforme a área. Nesse sentido, nas Humanidades, geralmente, o primeiro citado é o mais importante, 97 

ao contrário, nas Exatas o último nome tem o maior peso. Fechando os comentários, o Prof. Dr. Miguel 98 

Juan Bacic – FE, sugeriu à FEAGRI que insira um mecanismo de correção daqueles critérios que se 99 

referenciam em valores monetários, vinculando-os, por exemplo, à correção pelo Índice de Preços ao 100 

Consumidor Amplo (IPCA). Finalizadas as contribuições, o presidente colocou em votação o parecer 101 

do relator, favorável à aprovação dos novos perfis acadêmicos, com o compromisso da FEAGRI de 102 

avaliar a pertinência de incorporar as sugestões da câmara. Concluída a consulta, o item foi aprovado, 103 

com 22 votos favoráveis e duas abstenções. 104 

(59min:26s – 01h36min:55s) 

Na sequência, o presidente passou à análise dos 25 Relatórios de Atividades de Docência, Extensão 105 

e Pesquisa incluídos na Ordem do Dia, por meio do Sistema RADEP, sendo que apenas o RADEP nº 106 

01 foi destacado previamente pelo relator. Não havendo mais destaques, os itens não destacados 107 

foram colocados em votação e aprovados por unanimidade, com 24 votos favoráveis. Foram 108 

aprovados, portanto, os Relatórios de Atividades dos seguintes docentes: Cristiano Morini – FCA; 109 

Eduardo Rochete Ropelle – FCA; Johan Hendrik Poker Junior – FCM; Maria Cláudia Gonçalves de O. 110 
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Fusaro – FCA; Christiano Franca da Cunha – FCA; André Fattori – FCM; Andrea Fernandes Eloy da 111 

Costa Franca – FCM; Helena Maria Santana Sampaio Andery – FE; Silvia Cristina Franco Amaral – 112 

FEF; Odilon José Roble – FEF; Carla Neves Costa – FEC; Nathalia Cristina Cirone Silva – FEA; Tiago 113 

Fernandes Tavares – FEEC; Eric Rohmer – FEEC; Dagoberto Yukio Okada – FT; Paula Caruso Teixeira 114 

– IA; Esther Luna Colombini – IC; Islene Calciolari Garcia – IC; Érica Luciene Alves de Lima – IEL; 115 

Monique Hulshof – IFCH; Marcos César Ferreira – IG; Gelvam André Hartmann – IG; Élcio Lebensztayn 116 

– IMECC e Sahibzada Waleed Noor – IMECC. Em seguida, o presidente passou a palavra ao Prof. Dr. 117 

Ivo Milton Raimundo Júnior – IQ, relator do RADEP do Prof. Dr. André Alexandre de Thomaz do IFGW. 118 

O relator iniciou explicando que o relatório, em si, não tem qualquer problema e que encaminhará pela 119 

aprovação. No entanto, resolveu aproveitar o caso para convidar a câmara a refletir sobre a questão 120 

do credenciamento dos docentes nos programas de pós-graduação, especialmente no que se refere a 121 

docentes ingressantes. No caso concreto, o Prof. Thomaz relata em seu relatório que está em processo 122 

de credenciamento no Programa de Biologia Celular Estrutural junto ao IB. Nesse sentido, o Prof. Ivo 123 

manifestou sua preocupação quanto à dificuldade que muitas vezes os novos docentes encontram para 124 

se credenciar nos programas e instou a câmara a refletir sobre quais possíveis meios a Unicamp 125 

poderia desenvolver para solucionar esse problema. Ponderou que um dos pontos críticos é o fato de 126 

que o ingresso de novos docentes pode afetar as notas dos programas na Capes, contudo, indicou que 127 

a questão pode ser resolvida, por exemplo, não considerando a produção dos ingressantes nos 128 

primeiros seis anos. Na sequência, o Prof. Leonardo – FT concordou com o alerta colocado pelo Prof. 129 

Ivo, destacando que muitas vezes essa dificuldade de credenciamento dos docentes jovens acaba 130 

repercutindo em problemas administrativos, por exemplo, com docentes de uma unidade procurando o 131 

credenciamento em programas de outras unidades. Aventou a possível criação de um grupo de trabalho 132 

para analisar o acolhimento aos novos professores. Com a palavra, o Prof. Bacic – IE, concordou com 133 

a pertinência do alerta do Prof. Ivo, especialmente com a submissão que alguns programas de Pós-134 

Graduação da Unicamp fazem às regras da Capes, sem considerar que o órgão está bastante 135 

desestruturado no atual Governo, o que gera um desperdício de recursos humanos, tendo em vista que 136 

professores jovens não podem orientar e não podem participar de diversos programas de pós-137 

graduação. Comentou que um primeiro caminho para superar essa preocupante situação seria a CIDD 138 

consultar a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) em termos de que medidas podem ser 139 

institucionalmente adotadas. Na sequência, o Prof. Dr. Eduardo Tavares Costa – FEEC, comentou que 140 

só deveriam ser descredenciados dos programas de pós-graduação aqueles docentes que, já estando 141 

credenciados a longa data, não consigam contribuir para a boa conceituação junto à Capes ou não 142 

consigam atrair novos candidatos ao Mestrado e ao Doutorado. Por outro lado, é fundamental que os 143 

docentes ingressantes (MS-3.1) tenham a chance de orientar alunos, e possam equipar seus 144 

laboratórios de modo a captar projetos e atrair orientações. Em seguida, o presidente passou a palavra 145 

ao representante do IFGW, Prof. Dr. Jun Takahashi. O Prof. Jun esclareceu que, no caso concreto, o 146 

Prof. Thomaz buscou credenciamento em um programa de pós-graduação junto o IB pelo fato de atuar 147 

em área interdisciplinar. Salientou que o interessado ainda não conta com muitos orientandos porque 148 

acabou de regressar de pós-doutorado no exterior. Informou também que no IFGW um professor 149 
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iniciante que consiga um aluno de pós-graduação é aceito nos programas de pós-graduação, ainda 150 

que não atinja todos os índices recomendados pela Capes. Novamente com a palavra, o Prof. Ivo 151 

esclareceu que a preocupação com o credenciamento dos jovens professores é mais geral, de ordem 152 

institucional, passando pela qualidade e relevância das produções. Comentou que, também no IQ, os 153 

docentes contratados são automaticamente credenciados nos programas de pós-graduação. A Prof.ª 154 

Dra. Marise – FEA, observou que o credenciamento dos novos docentes talvez deva ser tratado ao 155 

nível das Comissões de Pós-Graduação, sendo necessário conscientizar os ingressantes quanto à 156 

importância do equilíbrio entre atividades de docência, pesquisa, extensão e administração. Ademais, 157 

seria necessário orientá-los quanto à ênfase esperada para cada etapa da carreira. O Prof. Leonardo 158 

– FT, reforçou a importância de instituir medidas de acolhimento e acompanhamento da trajetória dos 159 

novos docentes. Vencida a discussão, o Relatório de Atividades do Prof. Dr. André Alexandre de 160 

Thomaz do IFGW foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 161 

(01h36min:56s – 02h15min:50s) 

O presidente deu, então, início à discussão da criação de um grupo de trabalho – GT, com a finalidade 162 

de revisar e atualizar as deliberações referentes às Carreiras Especiais da Unicamp, especialmente as 163 

Deliberações CEPE-A-002/1997 – Carreira MST; CEPE-A-004/1996 – Careira DEL; CEPE-A-003/1995 164 

– Careira DEER; CEPE-A-008/1995 – Careira MA e CONSU-A-001/1992 – Carreira MTS. Com base 165 

na disponibilidade, previamente manifestada, a CIDD propõe que o GT tenha a seguinte composição: 166 

Prof.ª. Dra. Cíntia Kimie Aihara Nicoletti – COTUCA, Prof. Dr. Francisco Elinaldo Teixeira – IA 167 

[Posteriormente substituído pelo Prof. Dr. Emerson Luiz de Biaggi – IA], Prof.ª Dra. Ivani Rodrigues 168 

Silva – DDRH/FCM (Indicada para a presidência), Prof. José Alberto Matioli – COTIL, Prof. Dr. Leonardo 169 

Lorenzo Bravo Roger – FT e Prof.ª Dra. Maria Victoria Guile Vivacqua – CEL. Aberta a palavra, o Prof. 170 

José Roberto Ribeiro – COTIL, comentou que a Carreira MST foi criada em 1987 e, de fato, necessita 171 

ser revisada. Ao longo do tempo houve alguns ajustes pontuais, sobretudo no sentido de regulamentar 172 

os processos de progressão. Comentou que, na gênese, a carreira dos colégios técnicos entendia como 173 

fundamental a presença de docentes com atuação no mercado, o que permanece verdadeiro, embora 174 

o perfil dos docentes tenha mudado bastante, com muitos mestres e doutores. Além disso, houve a 175 

modernização das bases nacionais de educação. Atualmente, a formação dos alunos é pensada de 176 

modo integral (técnica, acadêmica, pesquisa etc.), mas a carreira privilegia somente a dimensão ensino. 177 

Comentou que muitos docentes dos colégios desenvolvem atividades de pesquisa e extensão, o que é 178 

feito fora da jornada, já que 70% da jornada dos docentes é alocada em sala de aula. Nesse sentido, 179 

ressaltou que a atualização é importante e bem-vinda, mas pediu ao GT que tenha cuidado nas análises 180 

e procure ouvir os integrantes da carreira. Na sequência, o Prof. Leonardo – FT, observou que a revisão 181 

das carreiras é importante para conferir o devido reconhecimento institucional aos integrantes. 182 

Comentou o caso da FT, em que convivem docentes MS e MTS, sendo que estes são impedidos, por 183 

exemplo, de ocupar certos cargos administrativos. Com a palavra, o presidente sugeriu o prazo de 184 

inicial de 90 (noventa) dias para que o GT apresente os primeiros resultados, ainda que a conclusão 185 

dos trabalhos provavelmente venha a demandar mais tempo. Por sugestão do Prof. Bacic – IE, a 186 

presidência do GT ficou a cargo do integrante mais antigo na CIDD, neste caso a Prof.ª Dra. Ivani – 187 
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DDHR/FCM, que aceitou a incumbência. A palavra foi passada à Prof.ª Cíntia Kimie Aihara Nicoletti – 188 

COTUCA, que ratificou os comentários do Prof. José Roberto -COTUCA, e salientou que atualmente 189 

os docentes MST que desejem exercer atividades de pesquisa e extensão acabam tendo que fazê-lo 190 

de maneira voluntária, sem o devido reconhecimento institucional. Indagou se o prazo não poderia ser 191 

estendido para agosto, dado que no mês de julho muitos docentes MST estarão em férias, de modo 192 

que o GT teria dificuldades para ouvir colegas. No que tange ao prazo, o presidente agradeceu a 193 

sugestão, mas ponderou que possivelmente o GT consiga fechar um primeiro esboço até o final de 194 

junho, que seria apreciado pela CIDD em agosto. Além disso, alongar os prazos pode ser temerário 195 

tendo em vista o calendário apertado do ano. O Prof. José Roberto sugeriu ao GT que organizasse 196 

subgrupos específicos para analisar cada uma das carreiras especiais. O presidente ponderou que o 197 

GT terá liberdade para organizar os trabalhos, podendo ouvir os colegas de todas as carreiras. 198 

Recolhidas as contribuições, a criação do GT foi aprovada por unanimidade, com 18 votos. 199 

(02h15min:51s – 02h45min) 

Iniciando o Expediente, o presidente passou a palavra ao Prof. Dr. Ricardo Dahab – IC, responsável 200 

pela Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação – CITIC, que fez uma 201 

apresentação sobre a perspectiva geral das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na 202 

Unicamp. Em sua apresentação, anexa ao final desta súmula, o Prof. Ricardo apresentou um panorama 203 

geral da TIC na Unicamp, com a distribuição do atual quadro profissional, os desafios de integração 204 

das equipes e governança, os desafios de atualização e modernização dos recursos de hardware e 205 

software, as perspectivas gerais de atuação da Coordenadoria Integrada de Tecnologia da Informação 206 

e Comunicação (CITIC), algumas implicações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) na Unicamp, 207 

perspectivas de descontinuidade do SIPEX, adotando o Lattes como fonte de dados para os 208 

repositórios da Unicamp, inclusive no âmbito do Sistema de Relatório de Atividades de Docência, 209 

Extensão e Pesquisa (RADEP). Aberta a palavra, o Prof. Dr. Sérgio Tadeu Martins Marba – FCM, 210 

parabenizou o Prof. Ricardo pelo trabalho e pelas boas notícias. Indagou se o encerramento do SIPEX 211 

significará de fato a migração para o Lattes e de que forma isso será feito. O Prof. Ricardo esclareceu 212 

que as informações que atualmente utilizam o SIPEX como fonte passarão a basear-se no Datalake, 213 

que é um repositório não estruturado de dados, informações e metadados mantido pelo Escritório de 214 

Dados da CGU, que importa o conteúdo do Lattes. O Prof. Ivo – IQ, indagou como serão alimentadas 215 

as informações. O Prof. Ricardo esclareceu que somente o SIPEX será descontinuado, de modo que 216 

o RADEP continuará importando informações das outras fontes (DAC, Extecamp, DGRH), sendo que 217 

o conteúdo específico do SIPEX será substituído por informações cadastradas pelos docentes no 218 

Lattes. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 219 

encerrada a sessão. Para constar, a secretaria lavrou esta súmula para que seja submetida à 220 

aprovação da Câmara Interna de Desenvolvimento de Docentes. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 221 

06 de abril de 2022. 222 

APROVADA NA 89ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CIDD, REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 

2022, COM 15 VOTOS FAVORÁVEIS E TRÊS ABSTENÇÕES. 


