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REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE  

ATA Nº 08/2017 

Aos oito (8) dias do mês de junho (06) 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 sétima reunião ordinária da Comissão 

Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano, cuja pauta 

compreendia: 1) Aprovação da Ata 07/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos 

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

os pareceres a serem realizados pela CPPD para processos de contratação de professores 

substitutos e efetivos. 5) 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, Paulo Artur Konzen 

Xavier de Mello Silva e William Jerônimo Gontijo Silva. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a 

Ata 07/2017. 2) Analisaram-se os pareceres dos processos avaliados desde a última reunião 

dessa comissão, não havendo contribuições nesse ponto de pauta. 3) A conselheira Aline 

Grunewald Nichele encaminhou quatorze (14) processos para análise aos seguintes 

conselheiros: os processos de número 23368.001042.2017-51 e 23368.001028.2017-57 ao 

conselheiro André Rosa Martins, os processos de número 23368.000930.2017-56 e 

23368.001032.2017-15 a conselheira Andréia Modrzejewski Zucolotto, os processos de 

número 23368.001020.2017-91 e 23368.001011.2017-08 ao conselheiro César Augusto Hass 

Loureiro, os processos de número 23368.001041.2017-14 e 23368.000950.2017-27 ao 

conselheiro Júlio Xandro Heck, os processos de número 23368.001027.2017-11 e 

23368.001044.2017-40 ao conselheiro Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, os processos de 

número 23368.000807.2017-35 e 23368.001038.2017-92 ao conselheiro Paulo Artur Konzen 

Xavier de Mello Silva e os processos de número 23368.001007.2017-31 e 

23368.001045.2017-94 ao conselheiro William Jerônimo Gontijo Silva. 4) A CPPD local 

recebeu três processos para emissão de pareceres sobre contratação de professores substitutos: 

um de licença maternidade, um de aposentadoria (23368.001044.2017-40) e outro de 

afastamento para capacitação. Na discussão sobre o papel da CPPD na avaliação desses 

pedidos, ficou decidido que a CPPD fará uma análise sobre a capacidade de as áreas 

absorverem ou não a carga horária do professor afastado. Para tanto, deverá ser encaminhado 

junto com as solicitações de professores substitutos o levantamento da carga horária da área 

acadêmica do semestre corrente e do semestre posterior ao pedido. Adicionalmente será 

solicitado a Diretoria de Gestão de Pessoas que o parecer da CPPD seja juntado ao processo 

antes da análise da Diretoria de Ensino. 5) O conselheiro André informou que na próxima 

reunião do Colegiado da CPPD (22 e 23/06/2017) será discutido o processo de eleição das 

CPPDs locais. O conselheiro Paulo informou que chegará para análise da CPPD um processo 
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sobre o uso de horas de projeto de extensão para progressão docente em projetos de extensão 

contínuos, como é o caso do projeto Prelúdio. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente 

ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), oito 

de junho de dois mil e dezessete. 

 

_______________________________________                  

            César Augusto Hass Loureiro 

1ª Secretário da CPPD Campus Porto Alegre  
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