
ATA da Reunião Ordinária da CPPD (Portaria nº 194, de 22 de junho de 2022)

Número 12/2022 (06/07/2022).

Aos seis dias de julho de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, reuniram-se em Sala

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

Bento Gonçalves (Portaria nº 194, de 22 de junho de 2022) do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, os docentes André Mezzomo, Luís Fernando da

Silva, Maria Fernanda Bianco Gução, Paulo Roberto Wünsch, Rafael Ramires Jaques e

Roselaine Neves Machado. A professora Maria Amélia Agnes Weiller enviou seus pareceres

ao email da CPPD em 06/07/2022. Foi reavaliado e deferido o processo

23360.000525/2022-75 de solicitação de promoção docente da professora Claudia Janete

Lamberty Porto, da classe/nível D202 para D301, sendo composta a banca pelos professores

Maria Fernanda Bianco Gução, Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Foi

avaliado e deferido o processo 23360.000041/2022-26 de solicitação de promoção docente do

professor Gilberto Luíz Putti, da classe/nível D404 para Titular, sendo composta a banca pelos

professores Maria Fernanda Bianco Gução, Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves

Machado. Foi avaliado e indeferido o processo 23360.000223/2022-05 de solicitação de

promoção docente do professor Thiago Sávio Carbone, da classe/nível D404 para Titular,

sendo composta a banca pelos professores André Mezzomo, Maria Amélia Agnes Weiller e

Paulo Roberto Wünsch. Correções necessárias: falta o anexo 3 e o formulário de abertura do

processo; falta o atestado de horas-aula; faltam os atestados no item 1.2.5; no item 2.1.4 deve

ser pontuado apenas o período referente ao interstício; na tabela de pontuação, fazer as

devidas identificações; é sugerido revisar o tutorial na página da CPPD referente às

documentações necessárias para a solicitação de promoção docente. Foi avaliado e indeferido

o processo 23360.000540/2022-13 de solicitação de promoção docente do professor Ivan Prá,

da classe/nível D304 para D401, sendo composta a banca pelos professores André Mezzomo,

Maria Amélia Agnes Weiller e Paulo Roberto Wünsch. Correções necessárias: corrigir o final

do interstício para 27/07/2022 na tabela de pontuação; anexar a portaria da última progressão.

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

André Mezzomo Luís Fernando da Silva



Maria Amélia Agnes Weiller Maria Fernanda Bianco Gução

Paulo Roberto Wünsch

Roselaine Neves Machado

Rafael Ramires Jaques

Em tempo, nós, André Mezzomo e Luís Fernando da Silva analisamos o processo de

promoção do professor Ivan Prá enviado ao email da CPPD na mesma data, com as correções

solicitadas pela banca já descritas nesta ata, sendo deferido o processo.

André Mezzomo                                          Luís Fernando da Silva
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