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

Número 4/2021 (13/10/2021).

Aos treze dias de outubro 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, Giselle Ribeiro de Souza, Luís Fernando da Silva, Maria Amélia Agnes

Weiller, Rafael Ramires Jaques, Roberta Schmatz e Roselaine Neves Machado. Foi avaliado e

solicitado novo ajuste ao processo 23360.000261/2021-79 de solicitação de progressão por

desempenho do professor Maurício Covolan Rosito da classe/nível D403 para D404, sendo

composta a banca pelos professores Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Luís

Fernando da Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Correção necessária: incluir o anexo 3 da

solicitação de progressão funcional para o reitor do IFRS. Foi avaliado e deferido o processo

23360.000324/2021-97 de solicitação de progressão por desempenho da professora Cibele

Alves dos Santos, da classe/nível D301 para D302, sendo composta a banca pelos professores

Rafael Ramires Jaques, Roberta Schmatz e Roselaine Neves Machado. Foi avaliado e

solicitado ajuste ao processo 23360.000338/2021-19 de solicitação de progressão por

desempenho da professora Andreia Kanitz, da classe/nível D301 para D302, sendo composta

a banca pelos professores Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Luís Fernando da

Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Correção necessária: incluir o período de afastamento

para doutorado na planilha do fator de correção, aumentando o valor total do item 1.1.1, a fim

de alcançar as horas de aula semanais obrigatórias. Foi avaliado e solicitado ajuste ao

processo 23360.000342/2021-79 de solicitação de progressão por desempenho da professora

Leane Maria Filipetto, da classe/nível D402 para D403, sendo composta a banca pelos

professores Rafael Ramires Jaques, Roberta Schmatz e Roselaine Neves Machado. Correções

necessárias: no anexo 3 falta o nome do reitor do IFRS; recomenda-se usar o fator de correção

de carga horária para APNP para obter 840 pontos de aula; corrigir a data de interstício

avaliado conforme a portaria; padronizar para a apresentação de três atestados referentes à

carga horária docente; solicitar novo atestado contendo a carga horária do projeto de pesquisa

realizado. Foi avaliado e solicitado ajuste ao processo 23360.000351/2021-60 de solicitação

de progressão por desempenho da professora Fabiane Lima Cigognini, da classe/nível D201



para D202, sendo composta a banca pelos professores Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho

Zanin, Luís Fernando da Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Correções necessárias: corrigir

o SIAPE e situação atual; no anexo 3 deve constar o nome do reitor do IFRS; o anexo 4 não

se aplica; apresentar a documentação conforme ordem da tabela de pontuação com a

respectiva numeração. Foi avaliado e deferido o processo 23360.000378/2021-52 de

solicitação de progressão por desempenho do professor Jader da Silva Netto, da classe/nível

D403 para D404, sendo composta a banca pelos professores Rafael Ramires Jaques, Roberta

Schmatz e Roselaine Neves Machado. Foi avaliado e solicitado ajuste ao processo

23360.000383/2021-65 de solicitação de progressão por desempenho da professora Luciana

Pereira Bernd, da classe/nível D402 para D403, sendo composta a banca pelos professores

Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Luís Fernando da Silva e Maria Amélia Agnes

Weiller. Correções necessárias: corrigir o item 3.3 para 16 meses; incluir o fator de correção

da pontuação de aula para alcançar pontuação maior; e, caso seja necessário para completar a

pontuação de 1680 pontos, incluir no item 5.1 a pontuação e o Memorando 01 de 2018 da

CPA do Campus Bento Gonçalves, disponível na página da CPPD do campus. Em tempo,

após as correções solicitadas e retorno por email à CPPD dos processos de Maurício Covolan

Rosito e Andreia Kanitz, com a verificação e aprovação das correções por Giselle Ribeiro de

Souza e Luís Fernando da Silva, foram deferidas as respectivas solicitações de progressão

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