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Ata 13/2019 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 

 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos,                      
na Sala 118, reuniram-se os professores Felix Nicolai Delling (titular), Alexandre Adriano dos             
Santos Lima (titular), Susana Szewczyk (titular). Ausentes os professores Iuri Albandes Cunha            
Gomes e Cassius Ugarte Sardiglia. Estas ausências foram justificadas junto ao presidente da             
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Como pontos de pauta da reunião: 1.             
Aprovação da Ata 12/2019; 2. Progressão funcional do professor Rudnei Muller e 3. Edital de               
Seleção dos membros da CPPD. O primeiro ponto da pauta: a Ata. Esta foi lida e aprovada por                  
todos os membros presentes. Em relação ao segundo ponto de pauta: o Processo             
23369.000266/2019-05 de Progressão Funcional de Rudinei Muller. Após análise dos documentos o            
Processo do referido professor foi DEFERIDO. Em relação ao terceiro ponto de pauta, foram              
repassados pelo presidente que da CPPD, conforme definido na última reunião da colegiado CPPD              
do IFRS, a necessidade do Edital de eleição da CPPD local, segundo OFÍCIO-CIRCULAR Nº              
228/2019/GAB/REI/IFRS e OFÍCIO-CIRCULAR Nº 17/2019/CPPD/IFRS. Após discussão dos        
membros presentes ficou definido que ao Edital de Eleição para a CPPD 2019 será baseado no                
Edital de Eleição 2017, acrescido de: a. as reuniões da CPPD ocorrerão, ordinariamente, uma vez               
por semana e 2. extraordinariamente, sempre que necessário. Comunicado 1 - correio eletrônico             
recebido no dia 26/07/2019, do professor José R. Colombo Júnior, atualmente no IFSP.             
Encaminhamento: repassado a Direção; Comunicado 2 - correio eletrônico recebido no dia            
26/07/2019, do professor Jefferson Andrade, atualmente no IFC. Encaminhamento: aguardando          
retorno do Colegiado da CPPD; Comunicado 3 - no dia sete de agosto do corrente ano, será                 
realizada nova reunião da CPPD local, na Sala 118, às 16h. Nada mais havendo a tratar, eu, Susana                  
Beatris Oliveira Szewczyk, lavro e encerro a presente Ata, que será assinada por mim e pelos                
demais presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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