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

Número 22/2022 (23/11/2022).

Aos vinte e três dias de novembro de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, reuniram-se

pelo Google Meet os membros da CPPD (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, Luís Fernando da Silva, Maria Amélia Agnes Weiller, Maria Fernanda Bianco

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

processo 23360.000844/2022-81 de solicitação de promoção docente da professora Fabiane

Cristina Brand, da classe/nível D404 para Titular, sendo composta a banca pelos professores

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

Correções necessárias: adicionar os documentos originais digitais, haja visto que assinaturas

digitais impressas não são válidas; no anexo 3, corrigir o nível/classe (estão invertidos) e a

data de progressão para 13/10/2022; a data final do interstício na tabela de pontuação é

10/08/2022; tirar na tabela de pontuação o S escrito no número do SIAPE; rever a carga

horária do item 1.1.2, contabilizando apenas horas no médio integrado (médio subsequente

não conta); corrigir a situação atual no formulário de abertura para D404; nos itens 2.1.2 e

2.1.3 adicionar documentos que comprovem a data de início e fim de cada projeto para que

possa ser contabilizada a carga horária correta; no item 2.4.5 o documento apresentado não

permite atribuir pontuação; no item 3.15, adicionar um documento que comprove o

enquadramento em ação afirmativa. Foi avaliado e indeferido o processo

23360.001038/2022-20 de solicitação de progressão docente da professora Paula Bianchet, 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: na

tabela de pontuação, a data de fim do interstício é 07/06/2022; recomenda-se retirar a portaria

065, pois não consta o nome da requerente da progressão; no item 3.10, não é possível saber

quando termina o trabalho da comissão; no item 1.2.5 são 12 orientações. Foi avaliado e

indeferido o processo 23360.001023/2022-61 de solicitação de aceleração da promoção

docente da professora Michele Mafessoni de Almeida, da classe/nível D102 para D301, sendo

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

Agnes Weiller. Correções necessárias: preencher o formulário de aceleração com o cargo

docente (professora EBTT); Foi avaliado e indeferido o processo 23360.001029/2022-39 de

solicitação de progressão docente do professor Ronaldo Serpa da Rosa, da classe/nível D302

para D303, sendo composta a banca pelos professores André Mezzomo, Luís Fernando da



Silva e Maria Amélia Agnes Weiller. Correções necessárias: no anexo 3, corrigir a situação

atual para classe/nível D302 e a data da última progressão em 16/11/2020; no requerimento de

progressão, preencher o número de identificação única após o nome, a classe/nível (de D302

para D303) e a data de progressão para 16/11/2022; na planilha de pontuação, corrigir a data

de término do interstício avaliado para 15/11/2022; para os atestados de docência o período de

contabilidade de horas-aula deve ser o mesmo do interstício, ou seja, de 16/11/2020 a

15/11/2022; faltam ser assinados os atestados de docência; retirar do documento a solicitação

de avaliação do memorial descritivo, pois é apenas para promoção a professor titular; pontuar

150 pontos no item 5.1, a partir do ofício IFRS/BG/CPA 02/2022. Foi avaliado e indeferido o

processo 23360.001037/2022-85 de solicitação de progressão docente do professor Mauricio

Henrique de Andrade, da classe/nível D401 para D402, sendo composta a banca pelos

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

Correções necessárias: corrigir o SIAPE na tabela de pontuação; no item 3.12, corrigir para 9

meses a partir dos atestados apresentados; no item 5.1, apresentar o documento comprobatório

para a obtenção da pontuação (ofício IFRS/BG/CPA 02/2022). Sem mais para o momento eu,

Luís Fernando da Silva, lavro a presente ata.

Maria Fernanda Bianco Gução Luís Fernando da Silva

André Mezzomo Maria Amélia Agnes Weiller

Rafael Ramires Jaques Roselaine Neves Machado



Em tempo, nós, Roselaine Neves Machado e Luís Fernando da Silva analisamos os processos

enviados ao email da CPPD de Paula Bianchet e Michele Mafessoni de Almeida em

24/11/2022, e Fabiane Cristina Brand em 29/11/2022, com as correções solicitadas pela banca

já descritas nesta ata, sendo deferidos os processos.

Luís Fernando da Silva                           Roselaine Neves Machado


		2022-12-06T16:28:52-0300


		2022-12-06T16:32:03-0300


		2022-12-14T11:15:31-0300


		2022-12-14T11:16:54-0300


		2022-12-15T08:53:43-0300


		2022-12-16T09:56:01-0300


		2022-12-16T12:59:01-0300


		2022-12-20T18:39:37-0300




