Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE
ATA Nº 02/2018
Aos quinze (15) dias do mês de março (03) de dois mil e dezoito (2018) às treze horas e trinta
minutos (13h30min) na sala duzentos e dez (210) do Campus Porto Alegre do Instituto Federal
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito na Rua Coronel Vicente, nº 281,
no Centro desta capital, foi realizada a segunda (2ª) reunião ordinária da Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano, cuja pauta
compreendia: 1) Apreciação da Ata nº 01/2018; 2) Relatório da apreciação dos processos
entregues na reunião nº 01/2018; 3) Distribuição de novos processos; 4) Fluxo interno em
processos para promoção à Titular; 5) Agenda de reuniões da CPPD; 6) Assuntos gerais.
Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Aline Grunewald Nichele, Andréia
Modrzejewski Zucolotto, André Rosa Martins, Júlio Xandro Heck, Paulo Artur Konzen
Xavier de Mello Silva, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, e Jéferson de Araújo Funchal. O
professor William Gontijo Silva justificou ausência. EXPEDIENTE: 1) A ata nº 01/2018 foi
aprovada conforme versão encaminhada aos conselheiros. 2) Os processos recepcionados na
reunião nº 01/2018 foram todos aprovados. 3) Os processos nº 23368.000299.2018-96 e nº
23368.002620.2017-76 foram encaminhados para avaliação do conselheiro William, o
processo nº 23368.002625.2017-07 foi entregue para avaliação do conselheiro Júlio; o
processo nº 23368.000044.2018-11 e o processo nº 23368.000210.2018-71 foram entregues
para avaliação do conselheiro André; o processo nº 23368.000220.2018-15 foi entregue para
avaliação do conselheiro Paulo; os processos nº 23368.000405.2018-11 e nº
23368.000322.2018-22 foram entregues para avaliação do conselheiro Lúcio; e o processo nº
23368.000800.2018-02 foi entregue para a avaliação da conselheira Andréia. 4) A
representação da CPPD debateu o fluxo interno para avaliação dos processos de promoção ao
cargo de Titular tendo em vista o novo regulamento do Conselho Superior; as dúvidas que
surgiram quanto ao procedimento serão encaminhadas para manifestação do Colegiado da
CPPD. 5) O calendário de reuniões para o primeiro (1º) semestre de 2018 foi aprovado e será
divulgado na página da representação local; a próxima reunião foi agendada para o dia
05/04/2018 6) O conselheiro Júlio Xandro Heck, que até o presente momento era membro
suplente dessa representação local no Colegiado da CPPD, solicitou sua saída desse colegiado
tendo em vista o resultado das eleições para reitor; ficou definido que o conselheiro Paulo
Artur Konzen Xavier de Mello Silva será o novo membro suplente da CPPD do Campus Porto
Alegre no colegiado. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), 15 de março de 2018.
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