
 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/012/2022 

 
Dispõe sobre a regulamentação da estrutura, 

composição e funcionamento da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente – CPPD, e dá outras providências.  

 
 
 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da Universidade Estadual da 
Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 35, inciso I, do Estatuto da 
Instituição, e:  

 
 CONSIDERANDO a premente  necessidade

 de alterar a RESOLUÇÃO/ /UEPB  / CONSEPE / 015  /2010, que 

regulamenta a Comissão Permanente de Pessoal Docente-CPPD; 

 
 CONSIDERANDO o que dispõe o parágrafo 2º do Artigo 11 da Lei 8.441,de 28 de dezembro 

de 2007; 

 
   R ES OLVE: 

 
TÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 
 Art. 1º- A Comissão Permanente de Pessoal Docente—CPPD- é o órgão responsável pelo 

assessoramento, acompanhamento e supervisão da política de pessoal docente da UEPB, com 

vínculo e atuaçãojuntoà Reitoria- 

 

TÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

 

 Art.2º- É de competência da CPPD: 

 

I —apreciar, acompanhar e emitir pareceres para deliberação dos Conselhos Superiores da 

Universidade, CONSUNI e CONSEPE, do(a) Reitor(a) ou do(a) Pró-Reitor(a) de Gestão de 

Pessoas e massuntos referentes a: 

a) alteração do regime de trabalho de docentes, conforme legislação vigente; 

b) progressão funcional de docentes entre níveis e classes da carreira do magistério. 

c) Solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento nos níveis de 

especialização,mestrado e doutorado,bem como para a realização de estágio pós-doutoral; 

d) apresentação de parecer conclusivo sobre as avaliações de desempenho relacionadas ao 

Estágio Probatório docente;



e) proposição de modificações no Plano de Cargos,Carreira e Remuneração PCCR,regido pela 

Lei8.441de28/12/2007. 

 
II- Desenvolver estudos para manter atualizada a política de pessoal docente em geral e apolítica 

salarial em especial. 

 

II — Desenvolver estudos e análises que permitam fornecer subsídios para 

fixação,aperfeiçoamento e modificação da política de pessoal docente e de seus instrumentos. 

 

 
TÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO 

 
 Art.3º - ACPPD será constituída por: 

 

I dois representantes da Reitoria, de livre escolha,sendo um titular e um suplente,integrantes da 

carreira do magistério da UEPB; 

II -dois representantes, sendo um titular e um suplente,indicados pela Associação dos Docente s  

da UEPB; 

III - dois representantes docentes, atuantes no Ensino Médio e Técnico, sendo indicados um por 

cada Escola Técnica da UEPB; 

IV - dois representantes de cada Centro de Ensino, sendo um titular e suplente, integrantes da 

carreira de Magistério Superior da UEPB; 

 
§ lº Os docentes indicados para compor a CPPD devem ser portadores do título de Doutor e atuar 

em regime de tempo integral (T40) ou em regime de tempo integral com dedicação exclusiva 

(T40DE). 

 
§2° O CONSEPE definirá, dentre os representantes das Escolas de Ensino Médio/Técnico,quem 

assumirá, primeiramente, os postos de titular e de suplente,a partir do que ficará estabelecida uma 

alternância na ocupação dos postos referidos, respetivamente, titular e suplente,a cada mandato 

de dois anos. 

 
§3° Cada Centro de Ensino encaminhará à Reitoria os nomes dos docentes, aprovados no âmbito 

de cada Conselho deCentro. 

 
§4° Os representantes de cada Centro, prioritariamente, não deverão pertencer a uma mesma Área 

do Conhecimento. 

 
§5° O mandato dos membros da CPPD será de 02 (dois) anos, contados a partir da data de emissão 

da portaria, permitida uma recondução. 

 
  Art. 4º- A CPPD terá um(a) Coordenador(a), um(a) Coordenador(a) Adjunto(a) 

e um(a) secretário(a), estes escolhidos entre seus pares.



 

  Art.5º- A CPPD terá à sua disposição um(a)servidor(a)técnico-administrativo que exercerá 

a função de secretário(a) administrativo(a). 

 
 Art. 6º -A CPPD poderá requerer à Administração da Universidade, mediante exposição 

circunstanciada, assenhoramento de professores ou de técnicos administrativos às Comissões 

Especiais por ela instituídas,em caráter temporário. 

 

 
TÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕESDOSMEMBROS 

 
 Art. - 7º- Compete ao Coordenador 

 
I- representar a Comissão em qualquer instância universitária; 

II-convocar e presidir as reuniões; 

III -propor a pauta para as reuniões; 

IV - distribuir, entre seus membros, para fins de análise e parecer, os processos encaminhados 

à  CPPD; 

V -zelar pela lisura, conservação e aprovação de suas atas; 

VI - tomar,ad referendum, providências urgentes, submetendo sua decisão aos membros na 

primeira reunião seguinte; 

VII - promover o regular funcionamento da CPPD, como responsável por sua 

administração,cumprindo e fazendo cumprir o Estatuto e o Regimento Geral da UEPB, bem como 

as resoluções dos órgãos deliberativos superiores sobre assuntos relacionados com as suas 

atribuições; 

VIII - encaminhar aos órgãos competentes as deliberações do Colegiado; 

IX-solicitar a quem de direito assenhoramento em casos específicos. 

 
 Art. - 8º- Compete ao Coordenador Adjunto: 

 

I -substituir o Coordenador em seus impedimentos; 

II -exercer outras atividades que lhe venham a ser atribuídas. 
 
 Art.9º- Compete ao Secretário(a): 

 

I -elaborar as atas das reuniões; 

II - encaminhar pedidos e correspondências da Coordenação; 

III-praticar os demais atos pertinentes àSecretaria. 

 
 Art.10 – Compete aos membros da CPPD: 

 
I- participar das reuniões da Comissão,de forma presencial ou remota; 

II-analisar e relatar, por escrito,pareceres sobre processos distribuídos;



III - participar, quando designado pelo Coordenador, de reuniões de unidades acadêmicas, 

conselhos de centro e colegiados superiores, para apresentar orientações, informações ou 

esclarecimentos sobre matéria prevista entre as atribuições da CPPD; 

IV -apresentar propostas concernentes à política de pessoal docente; 

V -participar de estudos com vistas à melhoria de fluxos de andamento de processos; 

VI -solicitar,quando necessário, a baixa de processo em diligência para obtenção de 

esclarecimentos ou requisitar informações no âmbito da UEPB. 

 
 Art.11 - Compete à Secretaria Administrativa: 

 

I. receber os processos; 

II. conferir os documentos exigidos para a composição dos processos; 

III. distribuir aos relatores os processos para análise; 

IV. controlar o fluxo de processos; 

V. tomar iniciativas cabíveis sobre processos recebidos incompletos; 

VI. receber e expedir correspondências; 

VII. emitir convocação para as reuniões com documentação completa; 

VIII. preparar as reuniões; 

IX. digitar pareceres,despachos e memorandos; 

X. administrar e zelar pelo arquivo; 

XI. atender consultas de docentes. 
 

 
TÍTULO V 

DAS REUNIÕES E DAS DELIBERAÇÕES 
 

 
  Art. 12 - A CPPD reunir-se-á, mensalmente, em dia e horário a serem acertados 

internamente e,extraordinariamente, quando necessário, por convocação do seu Coordenadorou 

por deliberação da maioria simples de seus membros. 

 
§ lºO comparecimento dos membros da Comissão às reuniões, salvo motivo justificado, é 

obrigatório. 

 
§2°-O prazo mínimo para convocação das reuniões extraordinárias será de quarenta e oito (48)horas 
de antecedência. 

 
  Art. 13 – Perderá a representação o membro da CPPD que deixar de comparecer,sem 

justificativa, a 03 (três) reuniões ou, justificadamente, a 50% (cinquenta por cento) do total de 

reuniões no período de1 (um)ano. 

 
 Art. 14 - A Comissão poderá convidar docentes ou servidores técnicos administrativos da 

Universidade para comparecerem a suas reuniões, a fim de prestarem esclarecimentos e fornecer 

subsídios que visem à apreciação de assuntos a ela submetidos. 

 

 

Art. 15 - A CPPD reunir-se-á com a presença da maioria dos seus membros e opinará sobre 

os pareceres por maioria simples dos membros presentes. 

 
§ lº Nenhum membro da Comissão deverá opinar nos processos que, direta ou indiretamente, 

digam respeito a seus interesses particulares, do(a) seu(ua) cônjuge ou companheiro(a), 

ascendentes e descendentes ou colaterais, estes até o terceiro grau. 

 
§2° os membros da CPPD não poderão emitir parecer sobre processos referentes a docentes do 

departamento/curso no qual está lotado. 

 



 
  Art. 16 - Das deliberações e dos pareceres da CPPD, caberão recursos, por parte 
do(a) requerente, no prazo máximo de quinze dias, contados da data de disponibilidade da 
deliberação e/ou parecer no Sistema Unificado de Administração Pública, ou sistema substituto 
equivalente, em ordem sequente de: 
 
I. grau de revisão, à própria CPPD, à luz de novos elementos aditados ao processo que 
possam substanciar alteração no posicionamento já adotado; 
 
II. grau de recurso administrativo, ao CONSEPE. 
 

 

 
TÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
  Art. 17 - O(A) Reitor(a) nomeará os/as docentes indicados pelas respetivas instâncias para 

compor a CPPD. 

 
 Art. 18 - Os atuais representantes de cada Centro de Ensino terão o mandato prorrogado 

por um (1) ano a partir da vigência desta Resolução, podendo ter novo mandato, com o objetivo de 

garantir a continuidade dos trabalhos de atualização de resoluções, a conclusão das análises do 

grande número de processos de progressão e o processo de transição para a chegada de novos 

membros. 

 
 Art. 19 - Os casos omissos e orientações da aplicação da presente Resolução serão 

apreciadas pelo Colegiado da CPPD e encaminhadas pelo(a) Coordenador(a), por 

meio de publicação de portarias com instruções normativas.  

 
  Art. 20 - Esta Resolução entra em vigora partir da data de sua publicação, ficando revogada 

a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/015/2010,a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/008/2010 e as demais 

disposições em contrário. 

 

Campina Grande -PB, 28 de junho de 2022. 

 
Profª. Drª. Celia Regina Diniz 

Reitora e Presidente do CONSEPE 

 

 

 

 

 
 RESENHA/UEPB/SODS/013/2022. Publicada no Diário Oficial do Estado, 29 de junho de 2022. Pág. 10.  
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