
 

ATA da Reunião Ordinária da CPPD número 6/2020. 
 
Aos vinte e quatro dias de junho de dois mil e vinte às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-se 

em Sala virtual de reuniões via aplicativo meet da Google, os membros da CPPD local do Campus 

Bento Gonçalves do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, os 

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

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

tratou-se da eleição para membro suplente da CPPD local, ficando definido que a eleição será de 

modo remoto via google forms com envio de e-mail a partir da lista dos professores efetivos que 

terão direito a voto no processo. Os professores que demonstraram interesse via e-mail serão 

consultados se desejam manter a candidatura antes de se dar início ao processo eleitoral. O segundo 

item da pauta foi formulário de avaliação de processo, de modo a facilitar o encaminhamento de 

informações para a presidente da CPPD realizar o contato com os docentes em caso de pendências. 

Depois disso, foi definido o calendário de reuniões do segundo semestre de 2020, ficando as 

seguintes datas: 01 e 22 de julho, 05 e 19 de agosto, 02 e 16 de setembro, 07 e 21 de outubro, 04 e 

18 de novembro e 02 e 09 de dezembro. Seguindo, foi comentado o convite realizado pela CPPD 

local para a direção de ensino participar de uma reunião em conjunto com a comissão já citada, a 

data agendada ficou para dia 1º de julho às 14h30. Em seguida, foi discutida a solicitação da DGP 

da Reitoria para levantamento das necessidades de desenvolvimento para o Campus Bento 

Gonçalves. Por fim, foram reavaliados os processos de progressão funcional da professora Ana Lucia 

Paula da Conceição, processo 23360.000188/2020-54, da professora Andressa Comiotto, processo 

23360.000199/2020-34, da professora Jaqueline Morgan, processo 23360.000187/2020-18, do 

professor Jonatan Muller, processo 23360.000189/2020-07, e do professor Sandro Neves Soares, 

processo 23360.000422/2018-29, que haviam ficado pendente devido a documentação, foram 

ajustado e deferido. Os avaliadores dos processos estão discriminados em tabela em anexo. Sem mais 

para o momento eu, Cibele, lavro a presente ata. 

Caroline do Amaral Friggi Cibele Alves dos Santos 

Clarissa Gracioli Camfield Daniel Martins Ayub 

Giovani Farina Jonathan Henriques do Amaral 

Luiz Vicente Tarragô  

  



Anexo I - Tabela de avaliadores por processo 

 

 

PROCESSO AVALIADOR 1 AVALIADOR 2 AVALIADOR 3 

23360.000188/2020

-54 

Caroline do Amaral 

Friggi 

Jonathan Henriques 

do Amaral 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000199/2020

-34 

Cibele Alves dos 

Santos 

Giovani Farina Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000187/2020

-18 

Daniel Martins 

Ayub 

Luiz Vicente 

Tarragô 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000189/2020

-07 

Caroline do Amaral 

Friggi 

Giovani Farina Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000422/2018

-29 

Cibele Alves dos 

Santos 

Daniel Martins 

Ayub 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

 


