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REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE
ATA Nº 03/2017
Aos trinta (30) 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 terceira reunião ordinária da Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano, cuja pauta
compreendia: 1) Aprovação da Ata 02/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos
membros da CPPD; 3) Distribuição de processos aos membros da CPPD; 4) Relato
da reunião do GT sobre licença capacitação; 5) Edital para afastamento com substituição de
docentes para capacitação; 6) Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Aline
Grunewald Nichele, Andréia Modrzejewski Zucolotto, César Augusto Hass Loureiro, Júlio
Xandro Heck, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira e William Jerônimo Gontijo Silva.
Justificaram ausência os professores André Rosa Martins. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a
Ata 02/2017. 2) Discutiu-se o parecer do processo avaliado desde a última reunião dessa
comissão e dúvidas foram dirimidas. 3) A presidente encaminhou nove (09) processos aos
conselheiros. De número 23368.000038.2017-75 para análise da conselheira Andréia
Modrzejewski Zucolotto, de números 23368.001281.2012-20 e 23368.001280.2016-85 para
análise do conselheiro César Augusto Hass Loureiro, de número 23368.001120.2016-36 para
análise do conselheiro Júlio Xandro Heck, de números 23368.000139.2017-46,
e
23368.000807.2017-35 para análise do conselheiro Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, de
número 23368.001258.2016-35 para análise do conselheiro Paulo Arthur Konzen e de número
23368.000803.2017-57 para análise ao conselheiro William Jerônimo Gontijo Silva. 4) O
conselheiro Júlio Xandro Heck realizou um relato da reunião do GT de licença capacitação,
informando que a prioridade para concessão da licença será para servidores que não possuem
afastamento para a realização de Mestrado/Doutorado, assim poderiam utilizar a licença
capacitação para a confecção de suas teses/dissertações, tal licença também poderá ser
utilizada para a realização de capacitações de servidores no qual o assunto seja de interesse da
instituição ou da área acadêmica. A licença terá a duração máxima de 3 meses, sendo o seu
tempo igual ao período da realização do treinamento, podendo ser fracionada em até 3
diferentes períodos durante o mesmo ano. 5) Foram discutidas as sugestões de alteração ao
edital de afastamento docente para capacitação, incluindo no edital a necessidade do candidato
informar o item e a pontuação pretendida em cada documento comprobatório. 6) Nos assuntos
gerais a Presidente Aline Grunewald Nichele realizou um relato sobre a reunião da COA,
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informando que está em desenvolvimento um fluxo para que servidores possam realizar a
solicitação de recursos para realização de treinamentos. A presidente informou também que
durante a semana foi constatado que o e-mail comissao.pessoaldocente@poa.ifrs.edu.br,
recebido da comissão anterior da CPPD, estava configurado para enviar cópias dos e-mails
para integrantes de comissões anteriores. Na discussão sobre o aceite de atas de defesa de
trabalhos de conclusão para processos de RT, foi consenso que as atas não devem ter ressalvas
e em caso de cursos realizados no exterior é necessário o diploma com validade nacional, não
sendo aceita a ata da defesa. Foi recebido pela CPPD o processo de número
23368.000100.2016-48 que trata da avaliação de desempenho de estágio probatório de um
colega docente, contudo, antes da apreciação do referido processo, que já possui a portaria
emitida pelo Diretor, será verificada a atribuição da CPPD na avaliação de estágio probatório.
Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por
mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), trinta de março de dois mil e dezessete.
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