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ATA da Reunião Ordinária da CPPD número 20/2019. 2 
 3 
Aos treze dias de novembro de dois mil e dezenove, às dezessete horas, reuniram -se na 4 

Sala de reuniões do Bloco A, do Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal de 5 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul os docentes membros da CP PD 6 

Caroline do Amaral Friggi, Cibele Alves dos Santos, Clarissa Gracioli Camfield, Daniel 7 

Martins Ayub, Giovani Farina, Jonathan Henriques do Amaral e Luiz Vicente Tarragô. 8 

Inicialmente, a presidente da CPPD local informou que será encaminhado um e-mail aos 9 

docentes com progressão funcional até o final do mês de dezembro para que realizem o 10 

encaminhamento para a CGP até dia 10 do mesmo mês, de modo a serem avaliados antes 11 

do período de férias docentes, assim como aqueles que tem progressão no período de 12 

janeiro terão seus processos analisados no retorno para o ano letivo de 2020. Além disso, 13 

foi discutida a solicitação da área de educação física a respeito de um novo docente, do  14 

qual me abstive enquanto parte interessada. Em seguida, foram avaliados os processos de 15 

progressão funcional e retribuição por titulação da professora Roselaine Neves Machado, 16 

processos  23360.000235/2019-26 e processo  23360.000641/2019-99, respectivamente, 17 

os processos ficam pendentes, aguardando complementação documental. Ainda foram 18 

analisados os processos de progressão funcional do professor André Mezzomo, processo  19 

23360.000723/2019-33, deferido; da professora Tatiane Pellin Cislaghi, processo  20 

23360.000683/2019-20, deferido; e da professora Claudia Soave, processo 21 

23360.000733/2019-79, deferido; também foi avaliado o processo de  licença capacitação 22 

da professora Angela Flach, processo 23360.000719/2019-75, que retorna para 23 

complementação de documentos; além disso, foi avaliado o processo de aceleração da 24 

promoção da professora Andreia Kanitz, processo 23360.000713/2019-06, deferido; e por 25 

fim o processo de RSC do professor Loreno José Dal Sasso, processo 23360.000382/2018 -26 

15, encaminhado. Sem mais para o momento eu, Cibele, lavro a presente ata.  27 
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