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

Número 6/2021 (03/11/2021).

Aos três dias de novembro 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 reavaliado

e deferido o processo 23360.000418/2021-66 de solicitação de progressão por desempenho da

professora Tatiane Pellin Cislaghi, da classe/nível D304 para D401, sendo composta a banca

pelos professores Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin, Luís Fernando da Silva e

Maria Amélia Agnes Weiller. Foi avaliado e solicitadas correções ao processo

23360.000448/2021-72 de solicitação de progressão por desempenho da professora Lissandra

Luvizão Lazzarotto, 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 os itens 1.1.1 e 1.1.2 para as horas que

são apresentadas no atestado; corrigir o interstício na planilha de progressão. Foi avaliado e

solicitadas correções ao processo 23360.000452/2021-31 de solicitação de progressão por

desempenho da professora Fabiane Cristina Brand, 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. Correções necessárias: no anexo 3, corrigir

a data pretendida para início da progressão e a classe e nível; no anexo 3, o nome do reitor

está incorreto; corrigir a situação atual para a classe e nível atual antes de solicitar a

progressão; apresentar o qualis da revista de acordo com a plataforma Sucupira; corrigir o

número de meses no item 3.6; na tabela de progressão corrigir o interstício apontado. Foi

avaliado e solicitadas correções ao processo 23360.000451/2021-96 de solicitação de

progressão por desempenho da professora Cristina Bohn Citolin, da classe/nível D402 para

D403, sendo composta a banca pelos professores Rafael Ramires Jaques, Roberta Schmatz e

Roselaine Neves Machado. Correções necessárias: ajustar a situação atual, identificando o

nível e classe; no anexo 3, corrigir o nível e a classe; mudar a pontuação 2.2.25, devendo ser

passada para 2.2.26; adicionar o print da plataforma Sucupira para qualis do artigo



apresentado. Foi avaliado e solicitadas correções ao processo 23360.000453/2021-85 de

solicitação de progressão por desempenho da professora Karina Rossini, da classe/nível D302

para D303, sendo composta a banca pelos professores Rafael Ramires Jaques, Roberta

Schmatz e Roselaine Neves Machado. Correções necessárias: corrigir nível e classe de

progressão docente pretendida em todo o documento; corrigir a data para progressão docente,

conforme a portaria da última progressão; o anexo 4 deve ser retirado; mudar as datas

pretendidas do interstício, inclusive na planilha de pontuação apresentada; no item 2.1.3, a

carga horária das atividades de extensão deve ser revista, devendo ser revisadas as horas dos

projetos que ainda não foram concluídos - itens 6 e 7 das atividades de extensão; se possível,

retirar as páginas em branco do documento. Informe: o processo 23360.000394/2021-45 de

progressão docente/titular do professor Miguel Angelo Sandri está sob andamento, sendo

emitida a Portaria 442 de 2021 (Reitoria) da comissão especial e encaminhada à

Coordenadoria de Gestão de Pessoas para prosseguimento do processo. Sem mais para o

momento eu, Luís Fernando da Silva, lavro a presente ata.

Alexsandra Joelma Dal Pizzol Coelho Zanin

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva

Maria Amélia Agnes Weiller

Rafael Ramires Jaques Roberta Schmatz

Roselaine Neves Machado

Em tempo, nós, Giselle Ribeiro de Souza e Luís Fernando da Silva analisamos os processos

de progressão das professoras Lissandra Luvizão Lazzarotto, Fabiane Cristina Brand, Karina



Rossini e Cristina Bohn Citolin enviados ao email da CPPD na mesma data, com as correções

solicitadas pela banca já descritas nesta ata, sendo deferidos os processos.

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva
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