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 11/2018
No dia vinte e três (23) do mês de agosto (08) de dois mil e dezoito (2018) às treze horas e
trinta minutos (13h30min) na sala duzentos e cinco (205) 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 décima primeira (11ª) reunião
ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no
corrente ano, cuja pauta compreendia: 1) Apreciação da Ata nº 10/2018; 2) Relatório da
apreciação dos processos entregues na reunião nº 10/2018; 3) Entrega de novos processos; 4)
Relato de Reunião de Grupos de Trabalho do colegiado da CPPD (Minuta Resolução 82 e IN
009/2017); 5) Edital de afastamento docente para capacitação: definição de cronograma;
6)Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Aline Grunewald Nichele,
Andréia Modrzejewski Zucolotto, Jéferson de Araújo Funchal, Paulo Artur Konzen Xavier de
Mello Silva, William Jerônimo Gontijo Silva e Sílvia de Castro Bertagnolli. EXPEDIENTE:
1) A ata nº 10/2018 será apreciada na reunião de 13/09/2018. 2) Os processos recepcionados
na reunião nº 09/2018 foram todos aprovados ou encaminhados. 3) O processo nº
23368.001585.2018-59 foi entregue para avaliação da conselheira Andréia; o processo nº
23368.002439/2018-41 foi entregue para avaliação do conselheiro Paulo; o processo nº
23368.002037/2018-46 foi entregue para avaliação do conselheiro Lúcio; o processo nº
23368.000125/2018-11 foi entregue para avaliação do conselheiro André. 4) O conselheiro
Paulo relatou o trabalho efetuado pelo GT designado para encaminhar as contribuições das
representações locais da CPPD com relação à minuta da Resolução 82/2011; A conselheira
Aline relatou os encaminhamentos e proposições do grupo de trabalho do colegiado da CPPD
que elaborou uma minuta para uma nova instrução normativa que regulamenta os critérios
para afastamento docente para qualificação; 5) Foi definido o cronograma para o edital de
afastamento docente, o qual será publicado até o dia 31/08/2018, as inscrições nesse edital
poderão ser efetuadas até o dia 12/09/2018, e o início da avaliação da documentação dos
docentes inscritos no edital ocorrerá na reunião da CPPD local no dia 13/09/2018; 5) Não
houve assuntos gerais. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), 23 de agosto de 2018.
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