
ATA da Reunião Ordinária da CPPD (Portaria nº 079, de 05 de abril de 2022)

Número 9/2022 (25/05/2022).

Aos vinte e cinco dias de maio 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 079, de 05 de abril 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 23360.000341/2022-13 de solicitação de progressão docente da professora Shana

Sabbado Flores, da classe nível D402 para D403, sendo composta a banca pelos professores

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

reavaliado e deferido o processo 23360.000185/2022-82 de solicitação de progressão docente

da professora Andressa Comiotto, da classe nível D403 para D404, sendo composta a banca

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

Observação: A professora Andressa Comiotto atingiu a proporcionalidade da pontuação do

item 1.1.1 devido ao período de afastamento para licença maternidade (6 meses). Foi avaliado

e indeferido o processo 23360.000355/2022-29 de solicitação de progressão docente da

professora Juliana Flach, da classe nível D403 para D404, sendo composta a banca pelos

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

Correções necessárias: corrigir o SIAPE para 1558177 e a data de solicitação de progressão

para 28/04/2022 na página 1 do pdf; corrigir a data da última progressão para 28/04/2020 na

página 2; corrigir a data de início e de término de interstício para 28/04/2020 e 27/04/2022,

respectivamente, na página 4; no item 5.1 deve ser pontuado 150 pontos de acordo com o

Memorando n° 01/2018 apresentado no processo de solicitação de progressão docente. Foi

avaliado e indeferido o processo 23360.000362/2022-21 de solicitação de progressão docente

do professor Vagner Weide Rodrigues, da classe nível D301 para D302, sendo composta a

banca pelos professores Maria Fernanda Bianco Gução, Rafael Ramires Jaques e Roselaine

Neves Machado. Correções necessárias: no item 1.1.2, a carga horária de ensino médio

integrado é 71,66; trocar a pontuação do item 4.1 para 4.6, realizando a correção do cálculo

devido à matrícula ser de aluno especial; anexar o documento de aceleração da promoção,

substituindo pelo documento da portaria anterior. Foi avaliado e com parecer favorável o

processo 23348.000684/2022-38 de solicitação de colaboração técnica/afastamento para outra

instituição da professora Paula Bianchet para o Instituto Federal Catarinense (IFC) - Campus



Rio do Sul, sendo emitido o parecer pelos professores 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. Observação: a equipe da CPPD concorda

com o parecer da reunião da direção de ensino do Campus Bento Gonçalves e os professores

da área, constando em Ata DE/IFRS-BG n° 03 de 20/04/2022. Informes: conforme solicitação

da CGP do Campus Bento Gonçalves, foram indicados para a Comissão de Organização e

Acompanhamento (COA), para fins de elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas

(PDP), como titular a professora Maria Fernanda Bianco Gução e como suplente o professor

Rafael Ramires Jaques. 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 Maria Fernanda Bianco Gução

Roselaine Neves Machado

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

solicitação de progressão docente de Vagner Weide Rodrigues (enviado ao email da CPPD em

25/05/2022) com as correções solicitadas pela banca já descritas nesta ata, sendo deferido este

processo.

Giselle Ribeiro de Souza Luís Fernando da Silva
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