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

Número 2/2022 (26/01/2022).

Aos vinte e seis dias de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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 André Mezzomo, Giselle Ribeiro de

Souza, Luís Fernando da Silva, Maria Amélia Agnes Weiller e Roselaine Neves Machado. Foi

avaliado e indeferido o processo 23360.000096/2022-36 de solicitação de progressão por

desempenho do professor Franco Nero Antunes Soares, da classe/nível D302 para D303,

sendo composta a banca pelos professores Rafael Ramires Jaques (parecer encaminhado por

whatsapp), Luís Fernando da Silva e Roselaine Neves Machado. Foram solicitadas as

seguintes correções: incluir o comprovante da última portaria de progressão docente,

corrigindo as datas da última progressão conforme o documento (ver as datas das páginas 1 e

2 do pdf); no item 2.1.1, corrigir o número de bolsistas ou orientações por semestre para oito.

Informes: no processo da professora Lúcia de Moraes Batista para professora titular houve a

emissão da portaria da composição da banca avaliadora e o processo está sob posse da CGP

do Campus Bento Gonçalves; está sendo definida a composição da banca para progressão por

desempenho/titular do professor Gilberto Luíz Putti; quanto à substituição de membro titular

da CPPD do Campus Bento Gonçalves, ainda não foi obtida resposta da Direção Geral, tendo

sido encaminhada a solicitação por email; foi definido o calendário bimestral da CDRP

(Comissão de Dimensionamento e Recrutamento de Pessoal). Sem mais para o momento eu,

Luís Fernando da Silva, lavro a presente ata.

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva

Maria Amélia Agnes Weiller Roselaine Neves Machado

André Mezzomo



Em tempo, nós, Giselle Ribeiro de Souza e Luís Fernando da Silva analisamos o processo de

progressão do professor Franco Nero Antunes Soares enviado ao email da CPPD na mesma

data, com as correções solicitadas pela banca já descritas nesta ata, sendo deferido o processo.

Giselle Ribeiro de Souza                               Luís Fernando da Silva
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