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 15/2017
Aos quatorze (14) dias do mês de setembro (09) de dois mil e dezessete (2017), às treze horas
e trinta minutos (13h30min) na sala duzentos e onze (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 quinta reunião
ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no
corrente ano, cuja pauta compreendia: 1) Aprovação da Ata 14/2017; 2) Entrega do processo
analisado pelo membro da CPPD e discussão sobre o mesmo; 3) Distribuição de processos aos
membros da CPPD; 4) Definição do calendário de reuniões da CPPD local para o semestre
2017/2; 5) Edital 045/2017 para afastamento com substituição de docentes para capacitação:
análise da documentação dos docentes inscritos no edital; 6) Assuntos gerais. Estiveram
presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, Andréia Modrzejewski Zucolotto, 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 ausência.
EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata 14/2017. 2) Analisou-se o parecer do processo avaliado
desde a última reunião dessa comissão e se discutiu o procedimento a ser adotado quando o
processo não apresenta o memorial. 3) A presidente encaminhou quatro (04) processos para
análise aos seguintes conselheiros: o processo de número 23368.001924.2017-16 ao
conselheiro Júlio; o processo de número 23368.002127.2017-56 ao conselheiro Paulo Arthur;
o processo de número 23368.000448.2014-73 ao conselheiro Lúcio Vieira; e, o processo de
número 23368.002151.2017-95 à conselheira Andréia. 4) Ficaram definidas as seguintes datas
para as próximas reuniões do semestre 2017/2 da CPPD local do campus: 21/09; 05/10; 19/10;
09/11; 23/11 e 14/12. 5) A comissão analisou a documentação dos docentes inscritos no Edital
045/2017 para afastamento com substituição de docentes para capacitação e agendou outra
reunião para finalizar a avaliação dos processos e calcular a pontuação de cada candidato. 5)
Nos assuntos gerais a professora Aline comunicou que está agendada para o dia 29/09/2017 a
primeira reunião do colegiado da CPPD, em Bento Gonçalves. O grupo socializou as
atividades desenvolvidas durante o curso da CPPD ocorrido nos dias 31/08 e 01/09. Ficou
ainda combinado que todos os membros passarão a utilizar o modelo de parecer sugerido pelo
colegiado da CPPD e que devemos atentar para atualização do número da nova portaria de
designação da CPPD local. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), quatorze de setembro de
dois mil e dezessete.
_______________________________________
Andréia Modrzejewski Zucolotto
Secretária substituta da CPPD do Campus Porto Alegre

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre

Aline Grunewald Nichele

____________________________________

André Rosa Martins

___________________________________

Andréia Modrzejewski Zucolotto

____________________________________

Júlio Xandro Heck

___________________________________

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira

____________________________________

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva

____________________________________

William Jerônimo Gontijo Silva

____________________________________

