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 13/2018
No dia vinte e sete (27) do mês de setembro (09) de dois mil e dezoito (2018) às treze horas e
trinta minutos (13h30min) na sala duzentos e oito (208) 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 terceira (13ª) reunião ordinária
da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente
ano, cuja pauta compreendia: 1) Apreciação da Ata nº 12/2018; 2) Relatório da apreciação dos
processos entregues na reunião nº 12/2018; 3) Entrega de novos processos; 4) Edital de
afastamento docente para capacitação; 5) Relato da reunião do colegiado da CPPD; 6)
Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Aline Grunewald Nichele,
Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Jéferson de Araújo Funchal, Paulo Artur Konzen Xavier
de Mello Silva, William Jerônimo Gontijo Silva. Justificaram ausência o conselheiro André
Rosa Martins e as conselheiras Andréia Modrzejewski Zucolotto e Sílvia de Castro
Bertagnolli. EXPEDIENTE: 1) A ata nº 12/2018 será apreciada na reunião de 11/10/2018. 2)
Os processos recepcionados na reunião nº 12/2018 foram todos aprovados ou encaminhados.
3) O processo nº 23368.002666.2018-76 foi encaminhado para avaliação da conselheira
Andréia; o processo nº 23368.002659/2018-74 foi entregue para avaliação do conselheiro
Paulo; o processo nº 23368.002684/2018-58 foi entregue para avaliação do conselheiro Lúcio;
o processo nº 23368.002339/2017-33 foi encaminhado para avaliação do conselheiro André; o
processo nº 23368.002667/2018-11 foi entregue para avaliação do conselheiro William; o
processo nº 23368.002654/2018-41 foi entregue para avaliação do conselheiro Jéferson. 4) A
conselheira Aline comunicou que não houve recursos à lista classificatória preliminar
referente ao edital 50/2018; sendo assim, será encaminhada para homologação pelo Conselho
de Campus o resultado final desse edital, o qual deverá ser publicado até 05 de outubro de
2018; 5) A conselheira Aline relatou que na reunião ordinária do Colegiado da CPPD foi
apresentado uma proposta de tutorial para a RSC, o qual estará disponível para apreciação e
contribuições até 15 de outubro de 2018; 6) Nos assuntos gerais foi informado que, para a
composição da comissão avaliadora para promoção para professor titular do docente Paulo
Artur, foram confirmados os nomes do membro interno e de um membro externo, estando
ainda pendente a confirmação de dois membros externos. Nada mais havendo a constar, lavrei
a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre
(RS), 27 de setembro de 2018.
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