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 05/2017
Aos vinte sete (27) 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 04/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos
membros da CPPD; 3) Distribuição de processos aos membros da CPPD; 4) Debate sobre
Regimento da CPPD - Minuta de atualização da Resolução 115/2012; 5) Minuta de
atualização da Resolução 82/2011; 6) Edital para afastamento com substituição de docentes
para capacitação; 7) Parecer sobre estágio probatório - processo nº 23368.000100.2016-48; e
8) Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, Andréia
Modrzejewski Zucolotto, César Augusto Hass Loureiro, Júlio Xandro Heck, Lúcio Olímpio de
Carvalho Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva e William Jerônimo Gontijo
Silva. O professor André Rosa Martins justificou sua ausência. EXPEDIENTE: 1) Foi
aprovada a Ata 04/2017. 2) Analisaram-se os pareceres dos processos avaliados desde a última
reunião dessa comissão, não havendo contribuições nesse ponto de pauta. 3) A presidente
encaminhou dois (02) processos para análise aos seguintes conselheiros: o processo de número
23368.000818.2017-15 ao conselheiro César Augusto Hass Loureiro e o processo de número
23368.000930.2017-56 à conselheira Andréia Modrzejewski Zucolotto. 4) A Presidente
apresentou as suas sugestões para a atualização da Resolução 115/2012, como alterar a forma
de eleição e retirar a artigo 25, já que o mesmo está em desacordo as alterações propostas na
resolução 82/2011; o conselheiro César sugeriu a retirada do inciso VIII do Art. 4º, o qual
atribui a CPPD o controle dos planos de trabalhos docentes. As demais sugestões estão no
documento anexo à presente ata. 5) A Minuta de atualização da Resolução 82/2011 ainda está
em debate, a próxima reunião será no dia 10/05/2017. 6) Procedeu-se a análise de dois
recursos referentes ao Edital para afastamento com substituição de docentes para capacitação.
Cabe ressaltar que nesse momento o professor César Augusto Hass Loureiro e o professor
Júlio Xandro Heck retiraram-se da reunião, uma vez que se declararam impedidos de
participar da análise do referido Edital. A análise foi realizada pelos seguintes conselheiros:
Aline, Andréia, Paulo Artur, William e Lúcio. Procedeu-se a análise dos dois recursos e o
resultado final será encaminhado para publicação conforme previsto no edital 020/2017 de 31
de março de 2017. A Tabela Final de pontuação referente ao referido Edital é o que segue:
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Critério

Valor
Máximo

1

Professor que nunca foi
contemplado
com
afastamento
para
capacitação no IFRS.

140

2

Professores em regime
de
trabalho
de
dedicação exclusiva.

130

3

Maior
tempo
em
efetivo exercício como
professor no IFRS,
considerando o tempo
de
trabalho
nas
instituições que deram
origem ao IFRS ou o
ingresso na carreira
EBTT ou o Magistério
Federal de Primeiro e
Segundo Graus.

120

4

Correlação do programa
de pós-graduação e da
pesquisa
com
as
atribuições do professor
e com as áreas de
atuação no campus.

120

128

5

Atuação
em
programas/projetos/açõ
es de ensino, pesquisa e
extensão, publicação de
artigos e orientações.

Pontuação

Nunca contemplado = 140 pontos.
Até 2 anos de afastamento = 50
pontos
De 2 a 4 anos de afastamento = 20
pontos.
Acima de 4 anos de afastamento =
0
Professores
em
regime
de
dedicação exclusiva = 130 pontos.
Professores com 40 horas sem
dedicação exclusiva = 80 pontos.
Professores com 20 horas sem
dedicação exclusiva = 80 pontos.
No campus onde atua = 1,0
ponto/mês
Professores que tenham sido
removidos nos 24 meses anteriores
a publicação do edital terão o
tempo de trabalho em outros campi
do IFRS pontuado em 0,5
ponto/mês.
Professores que tenham sido
redistribuídos nos 24 meses
anteriores a publicação do edital
terão o tempo de trabalho em
outros IFs pontuados em 0,25
ponto/mês.

Carine
Bueira
Loureiro

Carolina
Gheller
Miguens

Inajara
Piedade da
Silva

Tissiane
Schmidt
Dolci

140

50

140

140

130

130

130

130

86

79

79

81

Correlato = 120 pontos
Não correlato = 0

120

120

120

120

Coordenação de projetos de
pesquisa com fomento externo: 15
pontos.
Coordenação de projetos de
pesquisa: 10 pontos.
Atuação em projeto de pesquisa: 2
pontos.
Artigo indexado ou registro de
patente ou registro de software: 2
pontos.
Artigo
não
indexado
ou
apresentação de trabalho em
evento: 1 ponto.
Coordenação
de
programas/projetos de ensino: 10
pontos.
Atuação em programas/projeto de
ensino: 2 pontos.
Orientação Trabalho de Conclusão
de Curso Ensino Médio e Técnico:
2 pontos por aluno.
Orientação Trabalho Conclusão de
Curso graduação e especialização:
4 pontos por aluno.

52

54

61

102
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6

Atuação no ensino no
IFRS
(média
dos
últimos 5 anos).

160

7

Menor
grau
escolaridade.

100

de

Orientação Trabalho Conclusão de
Curso mestrado e doutorado: 6
pontos por aluno.
Orientação de estágio ensino
médio e técnico: 1 ponto por aluno.
Orientação de estágio de graduação
e especialização: 2 pontos por
aluno.
Coordenação de projetos/programa
de extensão com fomento externo:
15 pontos.
Coordenação de projeto/programa
de extensão: 10 pontos.
Atuação em de ação de extensão: 2
pontos.
A atuação no ensino no IFRS será
pontuada considerando-se a média
dos períodos de aula semanais
ministrados pelo docente nos
últimos 10 semestres completos.
Ao docente que pertença ao quadro
de docentes do IFRS por período
inferior a 10 semestres, a média
dos períodos de aula semanais será
efetuada considerando-se o número
de semestres desde seu ingresso na
instituição na condição de docente.
A pontuação atribuída será a média
dos períodos de aula semanais do
docente calculada segundo o
paragrafo anterior, multiplicada
por oito (08).
Doutor = 10 pontos
Mestre = 40 pontos
Especialista = 70 pontos
Graduado = 100 pontos
Menos de 2 anos = 30 pontos
De 2 até menos de 4 anos = 45
pontos
De 4 até menos de 6 anos = 60
pontos
De 6 até menos de 8 anos = 75
pontos
A partir de 8 anos = 90 pontos

112,53

71,71

68,8

80,4

10

40

40

40

45

30

90

90

8

Professor que obteve há
mais tempo o grau de
escolaridade anterior ao
que está buscando.

90

9

Distância entre o local
onde será realizada a pósgraduação e o campus de
lotação.

40

A partir de 150 km = 40 pontos

0

40

40

0

10

Número de semestres
cursados
sem
afastamento no curso de
pós-graduação
que
motivou a solicitação.

40

10
pontos
por
semestre
matriculado no Curso para o qual
se solicita o afastamento.

0

0

0

0

120

A
atuação
em
cargos
de
administração no IFRS será
pontuada considerando-se os últimos
10 semestres completos.
Reitor, Pró-Reitor, Diretor Geral e
seus substitutos/adjuntos - 12 pontos
por semestre.
Direção de Ensino, Coordenador de
Ensino, Diretor/Coordenação de
Administração, Diretor/Coordenador

8

4

0

0

11

Atuação em cargos
administrativos.
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de Pesquisa, Diretor/Coordenador de
Extensão, Diretor/Coordenador de
DI, Chefes de Departamento e
outros cargos de Direção não
relacionados - 8 pontos por
semestre.
Coordenadores de Curso e outras
funções gratificadas - 4 pontos por
semestre.
total

703,5

618,7

768,8

783,4

7) O parecer sobre estágio probatório ficou adiado para a próxima reunião. 8) Nada mais
havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e
pelos presentes. Porto Alegre (RS), vinte e sete de abril de dois mil e dezessete.
_______________________________________
Andréia Modrzejewski Zucolotto
2ª Secretária da CPPD Campus Porto Alegre

Aline Grunewald Nichele
André Rosa Martins

____________________________________
JUSTIFICOU AUSÊNCIA

Andréia Modrzejewski Zucolotto

____________________________________

César Augusto Hass Loureiro

___________________________________

Júlio Xandro Heck

___________________________________

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira

____________________________________

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva

____________________________________

William Jerônimo Gontijo Silva

____________________________________

Ricardo Athaide Mitidieri

____________________________________

