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

Número 3/2022 (16/02/2022).

Aos dezesseis dias de fevereiro 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, Paulo Roberto Wünsch, Rafael

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

processo 23360.000125/2021-89 de solicitação de progressão por desempenho/titular do

professor Luis Henrique Ramos Camfield, da classe/nível D404 para Titular, sendo composta

a banca pelos professores Roberta Schmatz, Maria Amélia Agnes Weiller e Paulo Roberto

Wünsch. Correções solicitadas: corrigir a quantidade de cadernos de chamada (item 1.1.3)

para 17 cadernos; corrigir na planilha de pontuação a data final do interstício avaliado para

25/02/2022 (página 4 do pdf). Foi avaliado e indeferido o processo 23360.000178/2021-08 de

solicitação de progressão por desempenho/titular da professora Regina da Silva Borba, da

classe/nível D404 para Titular, sendo composta a banca pelos professores Rafael Ramires

Jaques, Luís Fernando da Silva e Roselaine Neves Machado. Correção solicitada: corrigir na

planilha de pontuação a data final do interstício avaliado para 10/02/2022 (página 4 do pdf).

Foi definido com o grupo de trabalho da CPPD o calendário de reuniões quinzenais às

quartas-feiras (16h), referente ao primeiro e segundo semestre de 2022 nas seguintes datas:

Março: 30/03; Abril: 13 e 27/04; Maio: 11 e 25/05; Junho: 8 e 22/06; Julho: 6 e 20/07;

Agosto: 3 e 24/08; Setembro: 14 e 28/09; Outubro: 5 e 26/10; Novembro: 9 e 23/11;

Dezembro: 7 e 21/12; Janeiro de 2023: 04/01. Informes: Foi tomado conhecimento do

processo de reposição da vaga de técnico administrativo por vacância, conforme a IN02/21,

artigo 3°, parágrafo 1°, inciso 1, no qual apenas a CIS tem representação na composição da

CDRP no caso de processos envolvendo técnicos administrativos. Está sendo definida a

composição da banca avaliadora do processo para progressão/titular do docente Gilberto Luíz

Putti. 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

Rafael Ramires Jaques Roberta Schmatz

André Mezzomo Paulo Roberto Wünsch

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

progressão dos professores Luis Henrique Ramos Camfield e Regina da Silva Borba enviado

ao email da CPPD na mesma data, com as correções solicitadas pela banca já descritas nesta

ata, sendo deferido o processo. Os pareceres de aprovação de progressão docente foram

assinados pelo secretário da CPPD local do Campus Bento Gonçalves, na função de

Presidente Substituto, em razão da impossibilidade de acesso da professora Giselle Ribeiro de

Souza a um computador, tendo esta participado por vídeochamada no Google Meet por

smartphone.

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva
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