
 

ATA da Reunião Ordinária da CPPD número 7/2020. 
 
Ao primeiro dia de julho 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, foi realizada uma conversa com a diretoria de ensino, em que estavam presentes os os 

colegas Juraciara Paganella Peixoto, Lilian Carla Molon, Odila Bondam Carlotto e Tiago Martins da 

Silva Goulart, e foram  abordados os seguintes tópicos: abertura da reunião pela presidente da CPPD 

local, professora Clarissa, explicando o motivo de convidá-los a participarem comentando de forma 

bem geral, depois foi abordada a utilização do formulário atual para contar os encargos didáticos 

pelo professor Daniel, em seguida a carga horária das disciplinas de estágio e as disciplinas que são 

oferecidas para mais de uma turma pelo professor Jonathan, e a questão de divisão de disciplinas 

pela professora Cibele, também tratou-se sobre afastamentos de docente, e por fim esclarecimentos 

sobre o tutorial e o formulário sugerido a diretoria de ensino, pelo professor Daniel enquanto membro 

da CPPD Central; os membros da diretoria de ensino presentes explicaram, dentre outras coisas, que 

nem sempre os professores indicam o período completo de solicitação do atestado, apenas anos 

envolvidos, ou ainda que dos sistemas que hoje estão em vigor não necessariamente permitem saber 

quando o docente ingressou na disciplina, se ela foi compartilhada ou dividida, e também que 

algumas disciplinas como estágios têm sido enviados pelo setor responsável por eles; por fim ficou 

acordado que o docente deve enviar a planilha com alguns dados básicos preenchidos para a diretoria 

de ensino, tais como dados pessoais, período de interstício, afastamentos e atestados, caso os tenham, 

para o caso de disciplinas divididas, entre outros; depois disso a professora Clarissa agradeceu a 

direção de ensino e passamos para outros itens da pauta da reunião da CPPD local. Então, tratou-se 

do resultado da eleição para membro suplente da CPPD local, houveram 76 votantes, sendo 38 votos 

(50%) para professora Karine Pertile, 26 votos (34,2%) para professora Amalia Cardona Leites, 8 

votos (10,5%) para o professor Elimoel Abrão Elias e 4 votos (5,3%) para professora Maria Amélia 

Agnes Weiller, ficando eleita a professora Karine Pertile. Por fim, foram avaliados os processos de 

aceleração da promoção do professor Vagner Weide Rodrigues, processo 23360.000210/2020-66, 

pendente devido a documentação, e da professora Paula Bianchet, processo 23360.000211/2020-19, 

pendente devido a documentação; além dos processos de progressão funcional da professora Lucia 

de Moraes Batista, processo 23360.000212/2020-55, pendente devido a documentação, e do 

professor Ivan Pra, processo 23360.000213/2020-08, deferido; e do professor Sandro Neves Soares, 

processo 23360.000216/2020-33, pendente devido a documentação. O processo de progressão 

funcional da professora Shana Sabbado Flores, processo 23360.000184/2020-76, que havia ficado 

pendente devido a documentação, foi ajustado e deferido. Os avaliadores dos processos estão 

discriminados em tabela em abaixo. 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 

23360.000212/2020

-55 

Jonathan Henriques 

do Amaral 

Giovani Farina Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000210/2020

-66 

Cibele Alves dos 

Santos 

Caroline do Amaral 

Friggi 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000211/2020

-19 

Cibele Alves dos 

Santos 

Caroline do Amaral 

Friggi 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000213/2020

-08 

Daniel Martins 

Ayub 

Luiz Vicente 

Tarragô 

Clarissa Gracioli 

Camfield 

23360.000213/2020

-08 

Daniel Martins 

Ayub 

Giovani Farina Clarissa Gracioli 

Camfield 

 


