
 

 

 

 

  Comunicamos que o Gabinete do Reitor,  em 06 de março de 2009,  designou 

nova Comissão Permanente de Processos Administrativo Disciplinar – CPPAD, constituída de 

servidores do quadro permanente de pessoal desta Universidade, conforme abaixo relacionados: 

 
� Izabel Cristina Colares Gomes, Técnico-administrativo, bacharel em Direito, especialista 

em Políticas de Desenvolvimento e Gestão Pública – Presidente; 
� Andrews Rogers Ferreira Furtado Formigosa, Técnico-administrativo, bacharelando em 

Direito -  Membro; 
� Francisco Rodrigues de Freitas, Professor do Magistério Superior, bacharel em Direito, 

especialista em Direito Ambiental e Políticas Públicas – Membro;  
� Roberto Bruno Alves Pedrosa, Técnico-administrativo, bacharel em Direito, especialista 

em Direito Processual Civil – Membro; 
� Susan Denise Alves Feitosa, Técnico-administrativo, bacharel em Direito, especialista 

em Políticas de Desenvolvimento e Gestão Pública - Membro; 
 
A CPPAD contará a inda com a co laboração do serv idor  Anilton Sodré 

Carneiro ,  bacharel  em Dire i to ,  que exercerá  a função de Secre tar io  Execut ivo da CPPAD. 

 A atual Comissão tem como missão dar cont inuidade aos t rabalhos 

real izados pe lo seu ex-presidente HAILTON CORRÊA NASCIMENTO ,  que vinha 

desenvolvendo as at iv idades com presteza, competência e  ét ica pro f iss ional.  

 Assim, a atual CPPAD coloca-se à d isposição de todos que compõem as 

comissões processantes (S indicância,  Processos Admin ist rat ivos Disc ip l inares e 

Inquéri tos) e  demais interessados para quaisquer esc larecimentos,  bem como para  o  

auxi l io  no que d iz  respeito à legis lação e proced imentos re ferentes aos Processos 

Discip l inares.  

 A CPPAD tem seu func ionamento no horário de 8 h às 12h e de 13 h às 17 h, 

em sa la própria,  local izada na Pró-Reitor ia  de Desenvo lv imento  e Gestão de Pessoa l  

(PROGEP), Préd io da Reitor ia,  1º andar.  

 Maiores informações poderão ser obt idas pelo te lefone (91) 3201.7512 ou 

pelo emai l :  cppad@ufpa.br 
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