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

REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE
ATA Nº 02/2017
Aos dezesseis (16) dias do mês de março (03) de dois mil e dezessete (2017), às treze horas e
trinta minutos (13h30min) na sala duzentos e doze (212) 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 reunião ordinária da
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano,
cuja pauta compreendia: 1) Aprovação da Ata 01/2017; 2) Entrega dos processos analisados
pelos membros da CPPD; 3) Distribuição de processos aos membros da CPPD; 4) Abertura
de edital para afastamento com substituição de docentes para capacitação; 5) Assuntos gerais.
Estiveram presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, Andréia Modrzejewski
Zucolotto, César Augusto Hass Loureiro, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Paulo Artur
Konzen Xavier de Mello Silva e William Jerônimo Gontijo Silva. Justificaram ausência os
professores André Rosa Martins e Júlio Xandro Heck. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata
01/2017. 2) Discutiram-se os pareceres dos processos avaliados desde a última reunião dessa
comissão e dúvidas foram dirimidas. 3) A presidente encaminhou um (01) processo de número
23368.000247.2017-19 para análise ao conselheiro William Jerônimo Gontijo Silva. 4) A
minuta do Edital extraordinário para afastamento foi analisada, sugestões foram apresentadas e
a versão final com os ajustes combinados será encaminhada para aprovação por e-mail pelos
integrantes da comissão, para que o edital seja lançado no dia trinta do corrente mês; tendo em
vista uma vaga para afastamento disponível atualmente e outras duas que possivelmente serão
disponibilizadas quando no retorno de colegas afastados. 6) Nos assuntos gerais discutiu-se
que seria interessante uma padronização dos atestados de participação em bancas e de
orientação de trabalhos/alunos emitidos pelos coordenadores de curso, ficando combinado que
a presidente conversará com o Diretor de Ensino sobre o tema. Novamente levantaram-se
problemas na redação da Resolução 98A, uma vez que tem sido recorrente a falta de anexos
nos processos, talvez por falta de clareza no texto do referido documento. Discutiu-se a
possibilidade de consideração de atestados para fins de comprovação de participação em
bancas internas ao invés de portarias de designação de banca, no que o grupo entendeu sua
pertinência, considerando que a Resolução 98A prevê portarias e/ou documentos
comprobatórios para esse item. A presidente relata questionamento recebido de colega docente
acerca da validade de encargos didáticos ministrados em curso de Mestrado da instituição
como “horas de ensino” e, após debater-se o tema, entendeu-se sua validade para o item 1.1 da
Tabela de Progressão Docente, prevista na resolução. Nada mais havendo a constar, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre
(RS), dezesseis de março de dois mil e dezessete.
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Andréia Modrzejewski Zucolotto
2ª Secretária da CPPD Campus Porto Alegre
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