
ATA da Reunião Ordinária da CPPD (Portaria nº 159, de 23 de agosto de 2021)  

Número 2/2021 (08/09/2021). 

 

Aos oito dias de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se em Sala virtual 

de reuniões via aplicativo Meet da Google, os membros da CPPD local do Campus Bento 

Gonçalves (Portaria nº 159, de 23 de agosto de 2021) do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul, os docentes Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, 

Andre Mezzomo, Giselle Ribeiro de Souza, Luís Fernando da Silva, Maria Amelia Agnes 

Weiller, Paulo Roberto Wünsch, Rafael Ramires Jaques, Roberta Schmatz e Roselaine Neves 

Machado. Inicialmente, foi avaliado o processo de solicitação de progressão por desempenho 

do professor Maurício Covolan Rosito, da classe/nível D403 para D404. Foi avaliado que o 

professor Maurício Covolan Rosito não atingiu a quantidade de 480 horas de aula (conforme 

Resolução do IFRS N° 098A de 17 de dezembro de 2013, artigo 08, parágrafo 1°). Foram 

sugeridas revisões: corrigir a pontuação da tabela de progressão docente conforme o período de 

projetos de Extensão apresentados, pois alguns deles constam em período fora de interstício ou 

ainda estão em andamento; indicar a respectiva numeração nos documentos para a pontuação 

da progressão funcional docente conforme a tabela de progressão docente. Será solicitado que 

sejam feitas tais correções e ajustes para a reavaliação do processo. Para os setores de Pesquisa 

e Extensão do Campus Bento Gonçalves, foi sugerido emitir declaração relativa ao interstício 

do professor, constando a carga horária do período de cada projeto, a fim de padronizar o 

atestado. Sem mais para o momento eu, Luís Fernando da Silva, lavro a presente ata.  
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