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REUNIÃO ORDINÁRIA
COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE
ATA Nº 04/2017
Aos treze (13) dias do mês de abril (04) 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 quarta reunião ordinária da Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano, cuja pauta
compreendia: 1) Aprovação da Ata 03/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos
membros da CPPD; 3) Distribuição de processos aos membros da CPPD; 4) Relato da reunião
do Colegiado da CPPD, ocorrida nos dias 30 e 31/03/2017; 5) Edital para afastamento com
substituição de docentes para capacitação: apreciação e avaliação da documentação dos
candidatos inscritos e; 6) Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Aline
Grunewald Nichele, André Rosa Martins, Andréia Modrzejewski Zucolotto, César Augusto
Hass Loureiro, Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva
e William Jerônimo Gontijo Silva. O professor Júlio Xandro Heck justificou sua ausência
apresentando uma carta de impedimento para análise dos processos referentes ao edital de
afastamento. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata 03/2017. 2) Analisaram-se os pareceres
dos processos avaliados desde a última reunião dessa comissão, tendo-se discutido a definição
do interstício a ser considerado na emissão do parecer: se aquele solicitado ou aquele
compatível com as datas das portarias apresentadas pelo docente, no que deliberou-se por
analisar cada caso para averiguar se um prazo maior é solicitado pelo docente que não
cumpriu os requisitos no tempo mínimo exigido ou se é necessário solicitar ao docente sua
revisão com relação às datas indicadas no processo de solicitação de progressão/promoção
docente. O processo de número 23368.000100.2016-48 foi encaminhado ao conselheiro André
Rosa Martins para verificação junto ao colegiado da CPPD sobre os procedimentos de
avaliação de estágio probatório no que compete à CPPD. 3) A presidente encaminhou três (03)
processos para análise aos seguintes conselheiros: os processos de números
23368.000863.2017-70 e 23368.000139.2017-46 ao conselheiro André Rosa Martins e; o
processo de número 23368.000835.2017-52 ao conselheiro William Jerônimo Gontijo Silva.
4) O conselheiro André relatou a reunião do Colegiado da CPPD, ocorrida nos dias 30 e
31/03/2017 em Bento Gonçalves, na qual foram discutidos os seguintes pontos: revisão da
Resolução 82, apresentação de novos membros, publicização do Plano de Trabalho por meio
da sua inserção no SIGA – apresentada pela DTI da Reitoria, revisão do regimento da CPPD,
discussão da minuta sobre aceleração de promoção, discussão sobre novo regulamento para
Promoção para Titular e sobre Atividade Remunerada de professor DE. O colegiado da CPPD
delegou à representação local o debate nos campi acerca da revisão da Resolução 82/2011
durante os meses de abril e maio/2017, sendo que se decidiu promover reuniões com
professores do Campus Porto Alegre (convidando ainda os representantes dos demais
segmentos junto ao Consup) para apresentar a minuta e recolher sugestões (as quais deverão
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ser encaminhadas ao Conselho Superior até o final de mês de maio). Ficou ainda acordado que
o professor Lúcio (conselheiro do Concamp) dará ciência à Direção e ao Concamp sobre esse
processo e que a presidente da CPPD enviará a minuta e convidará os docentes e
representantes do Consup para as reuniões sobre a revisão da Resolução 82/2011 por e-mail. A
primeira reunião para debater a minuta da nova resolução que substituirá a Resolução 82 será
às 17h30min do dia 25/04/2017, a segunda reunião será no dia 10/05/2017. Ficou definido que
a minuta do regimento da CPPD será apreciada na próxima reunião da representação local.
5) Precedeu-se a análise dos processos referentes ao Edital para afastamento com substituição
de docentes para capacitação. Cabe ressaltar que nesse momento o professor César Augusto
Hass Loureiro retirou-se da reunião, uma vez que também se declarou impedido de participar
da análise. A análise realizada pelos seguintes conselheiros: André, Aline, Andréia, William e
Lúcio. Os processos das docentes Carine Bueira Loureiro, Carolina Gheller Miguens, Inajara
Piedade da Silva e Tissiane Schmidt Dolci - inscritas no edital 020/2017 - foram analisados.
O resultado preliminar será encaminhado para publicação conforme previsto no edital. 6) Nos
assuntos gerais discutiu-se a situação do processo de promoção para professor titular pendente,
o qual ainda não foi finalizado pela banca de avaliadores, concluindo-se que a CPPD local
deverá aguardar parecer da referida banca. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), treze de
abril de dois mil e dezessete.
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