
ATA da Reunião Ordinária da CPPD (Portaria nº 228, de 9 de agosto de 2022)

Número 15/2022 (24/08/2022).

Aos vinte e quatro 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 228, de 9 de agosto de 2022) 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, Maria Fernanda

Bianco Gução, Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Foi reavaliado e deferido

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, Luís Fernando da Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Foi avaliado e

deferido o processo 23360.000638/2022-71 de retribuição por titulação da professora Fabiane

Lima Cigognini, sendo composta a banca pelos professores Maria Fernanda Bianco Gução,

Rafael Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Foi avaliado e indeferido o processo

23360.000642/2022-39 de solicitação de progressão docente da professora Michele Mafessoni

de Almeida, da classe/nível D101 para D102, sendo composta a banca pelos professores

André Mezzomo, Luís Fernando da Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Correções

necessárias: corrigir a classe/nível pretendido no Anexo 3; as assinaturas da professora devem

ser digitais e obtidas no portal sougov.br; falta a portaria da última progressão docente ou da

data de início do efetivo exercício; na página 10, verificar o nome e a inexistência de

assinatura; deve pontuar em 1.1.1; revisar a pontuação em 1.1.2; em 1.1.3 são 18 cadernos;

não deve pontuar em 1.2.5 e 1.2.9, pois estão fora do interstício; no item 2.1.2 deve pontuar

77; 2.1.3 deve pontuar 163; não deve pontuar em 2.2.2, 2.2.8; não pontuar em 2.2.25 e 2.2.26;

no item 3.10 são 7 meses; não pontuar no item 4.2; os documentos do item 3.5 devem ser

retirados da solicitação. Foi avaliado e indeferido o processo 23360.000651/2022-20 de

solicitação de progressão docente do professor Rodrigo Vieira Luciano, da classe/nível D302

para D303, sendo composta a banca pelos professores Maria Fernanda Bianco Gução, Rafael

Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Correções necessárias: verificar o SIAPE na

declaração de encargo docente e no anexo 3. Foi avaliado e indeferido o processo

23360.000702/2022-13 de progressão docente da professora Elisa Seerig, da classe/nível 301

para D302, sendo composta a banca pelos professores Maria Fernanda Bianco Gução, Rafael

Ramires Jaques e Roselaine Neves Machado. Correções necessárias: começar pelo formulário

de abertura do processo; retirar o formulário de avaliação de memorial descritivo; corrigir a



data de interstício; no 2.2.17, retirar o documento em que não consta o ano do evento e ajustar

a pontuação. Foi avaliado e deferido o processo 23360.000703/2022-68 de aceleração da

promoção do professor Carlos José de Azevedo Machado, da classe/nível D101 para D301,

sendo composta a banca pelos professores André Mezzomo, Luís Fernando da Silva e Maria

Amélia Agnes Weiller. Informe: como relato da reunião da CDRP ocorrida em 24/08/2022, a

representante da CPPD (professora Roselaine Neves Machado) informou que solicitou à

CDRP um ofício a ser encaminhado à CPPD local com as informações das vagas extras

oriundas de processo judicial das áreas de física e alimentos, a fim de que esta CPPD possa

informar a direção de ensino, conforme regulamento. Sem mais para o momento eu, Luís

Fernando da Silva, lavro a presente ata.

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva

André Mezzomo Maria Amélia Agnes Weiller

Rafael Ramires Jaques Roselaine Neves Machado

Maria Fernanda Bianco Gução



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

progressão docente do professor Rodrigo Vieira Luciano 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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