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RESOLUÇÃO Nº 07/2012 
 

Aprova o regimento interno da 
Comissão Permanente de 
Pessoal Docente (CPPD) 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO 

SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

CONSIDERANDO o disposto no Plano Único de Classificação e Retribuição de 

Cargos e Empregos, aprovado pelo Decreto nº 94.664, de 23 de julho de 1987, 

assim como na Portaria nº 475 de 26 de agosto de 1987 do Ministério da 

Educação, e tendo em vista a aprovação por maioria da Plenária do Conselho 

Universitário, na Sessão Ordinária realizada no dia 17 de agosto de 2012, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o regimento Interno da Comissão Permanente (CPPD) da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, anexo, que é parte do 

presente ato. 

 

Art. 2º - O presente Regimento passa a vigorar a partir da data de sua 

aprovação pelo Conselho Universitário, revogando as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

TELIO NOBRE LEITE 
NA PRESIDÊNCIA 
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 07/2012 
 
 

 
Regimento Interno da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD) 
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TÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 
 
                  

Art. 1º - A Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da Universidade 
Federal do Vale do São Francisco, criada pela Portaria Ministerial 475 de 26 de 
agosto de 1987 do Ministério da Educação e Instituída pela Resolução nº 
09/2006 do Conselho universitário tem em sua organização, atribuições e 
funcionamento disciplinados pelo presente Regimento.   
            
Art. 2º - A CPPD é um órgão incumbido de assessorar e acompanhar as Pró-
reitorias e o Conselho Universitário da UNIVASF na execução da política de 
pessoal docente na Universidade Federal do Vale do São Francisco, 
observando a legislação pertinente.  

 
Art. 2º A CPPD é um órgão incumbido de prestar assessoramento e 
acompanhar as Pró-Reitorias e o Conselho Universitário da UNIVASF, para 
formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente na 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, observando a legislação 
pertinente. (Redação dada pela Resolução Nº 07/2014-CONUNI, de 
18/07/2014). 

 
TÍTULO II  

DAS ATRIBUIÇÕES 
               

  
Art. 3º - A CPPD tem como atribuições:  
 

I – Deliberar sobre processos cuja matéria esteja relacionada a:  
a. Alteração do regime de trabalho e área de atuação dos docentes;  
b. Progressão horizontal e vertical na carreira de Magistério Superior, 

por avaliação de desempenho e titulação;  
c. Dispensa, exoneração, redistribuição e remoção de docentes, após 

aprovação pelo respectivo Colegiado Acadêmico;  
d. Afastamentos para realização de cursos de Pós-Graduação, 

programas de capacitação e treinamento no País ou no exterior, 
ouvidas às câmaras de Pós-graduação, ensino e extensão.  
 

I – Deliberar sobre processos cuja matéria esteja relacionada a: 
 

a. Dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades 
acadêmicas;  
b. Contratação e admissão de professores efetivos e substitutos;  
c. Alteração do regime de trabalho docente; 
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d. Alteração da área de atuação dos docentes; 
e. Avaliação do desempenho para fins de progressão e promoção 
funcional;  
f. Solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, ouvidas às  
câmaras  de Pós-graduação, ensino e extensão;  
g. Liberação de professores para programas de cooperação com outras 
instituições universitárias ou não;  
h. Dispensa, exoneração, redistribuição e remoção de docentes, após 
aprovação pelo respectivo Colegiado Acadêmico; 

 

(Redação dada pela Resolução Nº 07/2014-CONUNI, de 18/07/2014). 
 
II – Emitir pareceres concernentes a:  
a. Critérios para elaboração das normas específicas sobre a realização 
dos concursos públicos, para admissão de professores;  
b. Política de avaliação do estágio probatório dos docentes da UNIVASF;  
c. Política de acompanhamento e avaliação das atividades do magistério 
superior;  

 
III – Propor e apreciar estudos e análises que forneçam subsídios para 
fixação, aperfeiçoamento e modificação da política de pessoal docente da 
UNIVASF e de seus interesses.  

 
 

TÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 

Art. 4º - A CPPD será composta por: 
I. Um representante da Pró-reitoria de Ensino, indicado pelo Pró-reitor de 
Ensino; 

II. Um representante da Pró-reitoria de Integração aos Setores Comunitários, 
indicado pelo Pró-reitor de Integração; 

III. Um representante da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, indicado 
pelo Pró-reitor de Pesquisa; 

IV. Um representante da Pró-reitoria de Planejamento e Administração, 
indicado pelo Pró-reitor de Planejamento e Administração; 

V. Um docente de cada Colegiado da UNIVASF, eleito por seus pares. 
 

§ 1º - O Presidente e o Vice-Presidente da CPPD serão eleitos em votação 
pelos e dentre os membros que compõem a Comissão e terão mandato de dois 
anos, podendo ser reconduzidos apenas uma vez ao cargo. 
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§ 2º - Os outros membros da CPPD terão mandato de dois anos, permitida 
uma recondução. 
 
 § 3º Os representantes a que se refere o caput V deste artigo terão cada qual 
um suplente eleito por seus pares, com mandato de dois anos, os quais 
substituem, automaticamente os membros titulares em suas faltas, 
impedimentos e nos casos de vacância. 
 

 
TÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS 
 
 

Art. 5º - Compete aos membros da CPPD 
I - Propor o Regimento Interno da CPPD;  
II - Deliberar sobre questões pertinentes à CPPD;  
III- Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, 
participar de seus trabalhos e das subcomissões para as quais tenham sido 
designados;  
IV - Estudar e relatar, dentro dos prazos estabelecidos, as matérias 
apresentadas para apreciação pela Comissão;  
 V - Solicitar, quando necessário, vistas de processos apresentados em 
reuniões da CPPD, para obtenção de esclarecimentos, obedecendo aos 
prazos legais;  
VI - Apresentar, para apreciação pela CPPD, medidas julgadas úteis ao 
efetivo desempenho das funções da Comissão;  
VII - Desempenhar outras atividades que lhes forem atribuídas pela própria 
Comissão.  

      
Art. 6º - São atribuições específicas do Presidente e Vice-Presidente da CPPD:  

I. Representar a Comissão internamente e externamente;  
II. Convocar e presidir as reuniões;  
III. Distribuir aos membros da CPPD os processos e matérias                                                   

que exijam pronunciamento por parte da Comissão;  
IV. Designar subcomissões de acordo com critérios definidos pela CPPD;  
V. Propor normas complementares necessárias ao funcionamento 

adequado da Comissão;  
VI. Encaminhar propostas dos órgãos Colegiados da UNIVASF;  
VII. Decidir sobre os casos de urgência, “ad-referendum” da Comissão;  
VIII. Acompanhar as atividades da Comissão, tomando as necessárias 

providências para o seu pleno desempenho.  
IX. Solicitar, quando necessário, atualização do Regimento Interno da 

CPPD. 
X. Submeter à apreciação da CPPD os processos de perda de mandato 

dos membros da Comissão. 
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Parágrafo Único – As atividades da CPPD deverão ser assessoradas por 
servidores Técnico-administrativos designados pela Reitoria da Univasf.  

 
 

TÍTULO V  
DO FUNCIONAMENTO DAS REUNIÕES 

 
 

Art. 7º - A CPPD funcionará de 02 de fevereiro a 30 de dezembro e reunir-se-á 
ordinariamente uma vez por mês, e extraordinariamente, quando a importância 
da matéria o justificar, mediante convocação do Presidente ou da maioria 
absoluta de seus membros.  
 

§ 1º - A convocação para as reuniões extraordinárias será feita com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Art. 8º - O “quorum” para início das reuniões e votação dos processos será 
constituído por 50% mais um dos membros da CPPD, devendo ser apurado no 
início da reunião pela assinatura dos membros na lista de presença.  
 
Parágrafo único. No caso de não haver quorum regimental, aguardar-se-ão 30 
(trinta) minutos contados da hora prevista para o início da reunião. Persistindo 
a insuficiência, a reunião será cancelada, lavrando-se a respectiva ata. 
 
Art. 9º - As reuniões da CPPD serão abertas, permitindo-se a participação de 
membros externos, que terão direito a fala, quando se considerar que esta 
pode contribuir para os trabalhos da Comissão, mas não ao voto.  
 
Art. 10 Os processos encaminhados à CPPD serão distribuídos pelo Presidente 
a relatores que disporão do prazo de 08 (oito) dias úteis a partir do 
recebimento, para dar parecer por escrito em matéria a ele distribuída, 
podendo esse prazo, a seu requerimento, ser prorrogado pelo Presidente.  

 
§ 1º - Os processos de afastamento para capacitação e para progressão 
funcional deverão ser instruídos conforme resoluções específicas para tal 
finalidade. 
 
§ 2º - É vedado ao membro da CPPD dar parecer ou votar em assunto de 
seu interesse pessoal ou de parentes até o 2º grau. 
 
§ 3º - A iniciativa da proposição de matérias a serem apreciadas pela 
CPPD será do Reitor, dos Pró-reitores, do Presidente da Comissão ou de 
qualquer um de seus membros.  
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§ 4º - Só serão apreciados processos que tiverem sido protocolados na 
CPPD com no mínimo 20 (vinte) dias de antecedência à reunião.   

 
Art. 11 - Será lavrada ata de cada reunião da CPPD, a qual dever ser discutida 
e aprovada na reunião seguinte.  
 
Art. 12 - Outros setores da UNIVASF, tais como a Secretaria de Gestão de 
Pessoas e a Procuradoria Jurídica, prestarão assessoria à CPPD, fornecendo 
as informações necessárias ao desempenho de suas atribuições.   
             
Art. 13 - A participação na CPPD é considerada atividade não remunerada, 
sendo obrigatório o comparecimento dos membros às reuniões ordinárias e 
extraordinárias.  
 
Art. 13 A participação na CPPD é considerada atividade não remunerada, com 
exceção do Presidente, sendo obrigatório o comparecimento dos membros às 
reuniões ordinárias e extraordinárias. (Redação dada pela Resolução Nº 
07/2014-CONUNI, de 18/07/2014). 
 
Parágrafo único. Perderá o mandato aquele membro que, sem causa 
justificada, faltar a mais de 3 (três) reuniões consecutivas ou a 6 (seis) 
alternadas, ou tiver sofrido penalidade disciplinar, observado o devido processo 
legal. 

    
TÍTULO VI 

DAS VOTAÇÕES 
 
 

Art. 14 - As votações dos processos enviados a CPPD poderão ser realizadas 
pelos seguintes procedimentos:  

I. Simbólico  
II. Nominal  
III. Escrutínio Secreto  

            
§ 1º - O Processo de votação será definido pela maioria dos membros 
presentes à reunião.  
        
§ 2º - As matérias submetidas à CPPD serão apreciadas com a presença 
da maioria absoluta de seus membros e aprovadas pela maioria simples, 
cabendo ao Presidente, além do voto de quantidade, o direito ao voto de 
desempate.  

   
Art. 15 - Os processos apreciados pela CPPD serão encaminhados aos Órgãos 
Colegiados interessados e ao Magnífico Reitor, para decisão.  



 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
Conselho Universitário 

 

 8

 
TÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 
Art. 16 - Das decisões do Reitor, resultantes de pronunciamento da CPPD, 
caberá recurso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, ao Conselho Universitário.  
 
Art. 17 - O presente Regimento poderá ser modificado por proposta da CPPD, 
adotada pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, devendo ser 
aprovado pelo Conselho Universitário da UNIVASF. 
 
Art. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Universitário.  
 

 
 

Sala das Sessões, 17 de agosto de 2012. 
 
 
 
 

TELIO NOBRE LEITE 
NA PRESIDÊNCIA 

 
 


