
 
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 11/2017 

Aos três (3) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezessete (2017), às treze horas e trinta 

minutos (13h30min) na sala duzentos e treze (213) 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 décima reunião ordinária da Comissão 

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

compreendia: 1) Aprovação da Ata 10/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos 

membros da CPPD e discussão sobre os mesmos; 3) Distribuição de processos aos membros 

da CPPD; 4) Edital ordinário para afastamento com substituição de docentes para capacitação: 

cronograma; 5) 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 Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva, justificaram 

ausência os professores André Rosa Martins e William Jerônimo Gontijo Silva. 

EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata 10/2017. 2) Analisaram-se os pareceres dos processos 

avaliados desde a última reunião dessa comissão, o conselheiro Júlio relatou o indeferimento 

em uma solicitação de progressão no qual o solicitante incluiu encargos didáticos do projeto 

PARFOR e não incluiu os atestados de encargos didáticos compatíveis com a pontuação 

informada na planilha de pontuação do processo. 3) A presidente encaminhou quatro (4) 

processos para análise aos seguintes conselheiros: o processo de número 23368.001302.2017-

98 ao conselheiro Paulo; o processo de número 23368.001226.2017-11 ao conselheiro Júlio, o 

processo de número 23368.001229.2017-54 ao conselheiro Lúcio e; o processo de número 

23368.001303.2017-32 à conselheira Andréia. Entre os processos  recebidos, um refere-se à 

solicitação de professor substituto, assim a comissão realizou uma análise prévia do processo, 

sendo comentados os seguintes itens: foram encaminhados os encargos didáticos da área 

acadêmica do período 2017/1 e 2017/2, sendo necessários os encargos de 2017/2 e 2018/1, 

pois é o período em que o professor substituto irá trabalhar; a solicitação de professor 

substituto deve ser encaminhada pelo coordenador da área acadêmica, assim como os encargos 

didáticos  da área, contudo, a solicitação foi realizada pelo coordenador de um curso. 4) A 

CPPD local aguardará a minuta do edital ordinário para afastamento com substituição de 

docentes para capacitação, a ser enviada pelo colegiado da CPPD até a próxima reunião. 5) A 

presidente Aline informou que os atuais membros da CPPD local tiveram seus mandatos 

prorrogados até o dia 31/08/2017, que até o dia 25/08/2017 deveremos realizar eleição dos 

novos membros e enviar a relação da nova composição da CPPD até o dia 28/08/2017, sendo 

que a direção geral local poderá publicar a portaria de nomeação da CPPD local. Todo o 

processo eleitoral seria realizado pelo campus por meio de assembleia no dia 24/08. Contudo, 

o conselheiro Lúcio informou que na apreciação do assunto durante a última reunião do 

CONCAMP, foi alterada a forma de eleição para votação online, para tal, será publicado o 

referido edital até a segunda semana de agosto. A presidente Aline informou que recebeu por 
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e-mail cópia de memorando no qual o presidente do colegiado da CPPD, professor Javier, 

solicitou ao Reitor a inclusão de 6 horas nos planos de trabalho dos presidentes das CPPDs 

locais após o término de seus mandatos para auxílio aos próximos membros das CPPDs locais, 

memorando que foi encaminhado pelo Reitor para as direções dos campi.  Nada mais havendo 

a constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 

presentes. Porto Alegre (RS), três de agosto de dois mil e dezessete. 

 

_______________________________________                  

            César Augusto Hass Loureiro 

 Secretário da CPPD Campus Porto Alegre  
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