ATA da Reunião Ordinária da CPPD (Portaria nº 194, de 22 de junho de 2022)
Número 14/2022 (03/08/2022).
Aos três dias de agosto 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 Luís Fernando da Silva, Maria
Amélia Agnes Weiller, Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Foi avaliado e
indeferido o processo 23360.000635/2022-37 de solicitação de progressão docente da
professora Camila Riegel Debom, da classe/nível D303 para D304, sendo composta a banca
pelos professores Maria Amélia Agnes Weiller, Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves
Machado. Correções necessárias: corrigir o número do SIAPE no processo de solicitação e na
tabela de pontuação; a data do término do interstício é 18/08/2022; situação atual de classe e
nível precisa ser revista, bem como no anexo 3. Informe: O processo de promoção a Titular da
professora Daniela Brun Menegotto retornou da Reitoria para o email da CPPD em
01/08/2022, pois a planilha de pontuação estava zerada. Foram feitas as seguintes
observações: tendo em vista a documentação apresentada no processo, a servidora deve somar
a pontuação de 214 pontos, que se refere a partir de 28/11/2020 até 28/02/2021. Neste caso,
como a servidora obteve aprovação do memorial descritivo em 27/05/2022, a mesma deve
cumprir e comprovar esta pontuação (214 pontos) entre o período de 28/11/2020 a 26/05/2022
(data anterior ao dia de aprovação do memorial descritivo). Foi solicitada ao presidente da
CPPD local a análise do processo corrigido pela professora Daniela Brun Menegotto com
base nessas informações, refazer o parecer quando a documentação estiver disponível, anexar
no processo e enviar para o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas da Reitoria
visando a continuidade do processo. Sem mais para o momento eu, Luís Fernando da Silva,
lavro a presente ata.

Maria Amélia Agnes Weiller

Roselaine Neves Machado

Rafael Ramires Jaques

Luís Fernando da Silva

Em tempo, nós, Roselaine Neves Machado e Luís Fernando da Silva analisamos o processo
de progressão docente da professora Camila Riegel Debom enviado ao email da CPPD na
mesma data, com as correções solicitadas pela banca já descritas nesta ata, sendo deferido o
processo.

Roselaine Neves Machado

Luís Fernando da Silva

