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REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE  

ATA Nº 06/2017 

Aos onze (11) dias do mês de maio (05) 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 05/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos 

membros da CPPD; 3) Distribuição de processos aos membros da CPPD; 4) Parecer sobre 

estágio probatório, referente ao processo nº.23368.000100.2016-48; 5) Encaminhamentos 

sobre Regimento da CPPD - Minuta de atualização da Resolução 115/2012; 6) 

Avaliação/encaminhamentos dos debates sobre a minuta de atualização da Resolução 82/2011 

no campus Porto Alegre; 7) Reunião ordinária da CPPD de 25/05/2017; e 8) Assuntos gerais. 

Estiveram presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, André Rosa Martins ; Andréia 

Modrzejewski Zucolotto, César Augusto Hass Loureiro, Júlio Xandro Heck, Lúcio Olímpio de 

Carvalho Vieira e Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva. O professor William Jerônimo 

Gontijo Silva justificou sua ausência. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata 05/2017. 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 quatro (04) 

processos para análise aos seguintes conselheiros: o processo de número 23368.001281.2016-

20 ao conselheiro César Augusto Hass Loureiro, o processo de número 23368.000939.2017-67 

ao conselheiro André Rosa Martins, o processo de número 23368.000950.2017-27 ao 

conselheiro Júlio Xandro Heck e o processo de número 23368.000412.2015-71 ao conselheiro 

Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira. 4) O conselheiro André Martins relatou seu parecer do 

processo nº.23368.000100.2016-48 referente a estágio probatório, relatou que realizou uma 

consulta ao colegiado da CPPD sobre o recebimento desse tipo de processo para análise em 

outras representações locais da CPPD e informou que não ocorre o recebimento de processos 

de avaliação de estágio probatório para emissão de parecer em outras representações locais da 

CPPD, pois não existe IN que descreva qual o papel da CPPD na avaliação desse tipo de 

processo. Relatou que seu parecer foi favorável à aprovação do estágio probatório, mesmo na 

ocorrência de uma situação peculiar em que o docente ficou 405 dias de licença saúde e lotado 

em outra instituição da rede de ensino Federal, isso não caracteriza prorrogação de estágio 

probatório. 5) O conselheiro André Martins informou o fluxo do encaminhamento da minuta 

de atualização da Resolução 115/2012. Após a análise e sugestões das representações locais da 

CPPD a minuta é encaminhada ao Colegiado CPPD que posteriormente encaminha ao 

CONSUP para aprovação, ação essa deve ser realizada em meados de agosto. Foi realiza a 

análise e sugestões pela a minuta, a qual está anexa a essa ata. 6) Ficou combinado que essa 

comissão organizará outra reunião para apreciação das propostas do docentes ao meio dia do 
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dia trinta e um (31) de maio, quando finalizará os debates sobre o tema e encaminhará as 

sugestões do Campus para o Consup. 7) Ficou combinado que o professor André será o 

responsável pela retirada dos processo na Gestão de Pessoas para a próxima reunião, tendo em 

vista a ausência justificada da presidente dessa comissão. 8) Nos assuntos gerais foi informado 

pelo conselheiro André Martins que a próxima reunião CONSUP será em Porto Alegre dia 

20/06. A presidente Aline Nichele informou que os recursos do edital de afastamento foram 

respondidos e no dia 17/05 o resultado do edital de afastamento será analisado pelo 

CONCAMP, a mesma informou que o docente classificado no edital de afastamento anterior, 

mas ainda em vigência até outubro de 2017, ainda não solicitou sua vaga de afastamento. Em 

discussão entre os conselheiros foi sugerido que a IN de afastamento docente preveja que: 

docentes que já se afastaram e não finalizaram sua capacitação (emissão de diploma), tenham 

uma penalidade em sua pontuação para a solicitação de novas vagas de afastamento. Foi 

publicada nova portaria de designação de membros da CPPD, a portaria 779 de 05 de maio de 

2017. Foi informado que o processo de n. 23368.000200.2016-74 teve o parecer emitido pela 

comissão externa e será encaminhado à CPPD para apreciação. Nada mais havendo a constar, 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto 

Alegre (RS), onze de maio de dois mil e dezessete. 

 

_______________________________________                  

            César Augusto Hass Loureiro 

1ª Secretário da CPPD Campus Porto Alegre  

 

 

 

Aline Grunewald Nichele ____________________________________ 

André Rosa Martins   ____________________________________ 
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