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Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas e dez minutos, na                     
sala 108, reuniram-se os professores Gilberto João Pavani, Felix Nicolai Delling, Alexandre            
Adriano dos Santos Lima e Iuri Albandes Cunha Gomes (titulares). Como primeiro ponto da pauta               
foi lida e aprovada a ata 09/2019. Como segundo ponto foi analisado o processo              
23369.000226/2019-55 de Progressão Funcional de Luis Felipe Kiesow de Macedo, sendo a            
solicitação indeferida; corrigir data nas páginas 01, 02, 03 e 07. Como terceiro ponto foi analisado                
o processo 23369.000236/2019-91 de Progressão Funcional de Gabriela Fontana Abs da Cruz,            
sendo a solicitação indeferida; falta inserir a declaração conforme art 23 do Regulamento da              
Progressão e Promoção Docente do IFRS, alterar nível e classe nas páginas 01 e 02, corrigir datas                 
página 03. Como quarto ponto foi analisado o processo 23369.000235/2019-46 de Promoção            
Funcional de Caren Fulginiti da Silva, sendo a solicitação indeferida; falta inserir a declaração              
conforme art 23 do Regulamento da Progressão e Promoção Docente do IFRS, alterar nível e               
classe nas páginas 02 e 03, corrigir datas página 03, 04, corrigir nome na capa do processo. Como                  
quinto ponto foi informada a saída do professor Gilberto João Pavani da CPPD - Restinga,               
ocasionada por licença capacitação e do professor Jefferson Jacques Andrade, ocasionada por            
permuta. Como sexto foi discutida, aprovada e encaminhada para a direção geral a nova              
composição da CPPD - Restinga: como membros efetivos Felix Nicolai Delling (presidente),            
Susana Szewczyk (secretária), Alexandre Adriano dos Santos Lima, Cassius Ugarte Sardiglia, Iuri            
Albandes Cunha Gomes e membros suplentes, Renie Robim, Ricardo Silva Ribeiro. Como último             
ponto, foi discutida e sugerida a carga horária para constar no PTD dos membros, sendo 4h para                 
presidente, 3h secretário, 2h membro titular e 1h membro suplente. Sem nada mais a constar, eu,                
Gilberto João Pavani que lavrei, encerro a presente ata que será assinada por mim e pelos demais                 
presentes .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- .- 
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