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Ata 15/2019 - Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD) 

 

Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 1 
na Sala 118 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 2 
- Campus Restinga, reuniram-se os professores Felix Nicolai Delling, Alexandre Adriano 3 
dos Santos Lima e Susana Beatrís Oliveira Szewczyk, membros titulares da Comissão 4 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Ausentes os professores Iuri Albandes Cunha 5 
Gomes e Cassius Ugarte Sardiglia. Estas ausências foram justificadas junto ao presidente 6 
CPPD. Pontos de pauta da reunião: 1. Aprovação da Ata 14/2019; 2. Eleição dos 7 
membros das CPPD Locais; 3. Edital de Afastamento; 4. Relatos da reunião da CPPD 8 
Geral; 5. Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) do professor Renie Robim; 9 
6. Progressão da professora Elizandra Martinazzi; 7. Progressão da professora Cintia 10 
Mussi Alvim Stocchero; 8. RSC do professor Jefferson Jacques Andrade, atualmente 11 
lotado no Instituto Federal Catarinense (IFC). O presidente da CPPD iniciou a reunião 12 
solicitando a troca na ordem dos pontos de pauta 3 e 4, o que foi acordado pelos demais 13 
membros. Dando continuidade à reunião, o professor Félix chamou o primeiro ponto de 14 
pauta: a aprovação da Ata 14/2019. Após a leitura da mesma, esta foi APROVADA por 15 
todos os membros presentes. Como segundo ponto de pauta, o professor Félix informou 16 
que, em decorrência da não inscrição de membros em número suficiente para compor 17 
a CPPD do Campus Restinga, o Diretor Geral do Campus enviou uma Convocação aos 18 
docentes para uma reunião a ser realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil e 19 
dezenove, às dezesseis horas e vinte minutos, na sala 512, onde a pauta é o 20 
preenchimento das vagas remanescentes da CPPD do Campus (Edital 22/2019).  Terceiro 21 
ponto de pauta: Relatos da reunião da CPPD Geral: 1. De acordo com o presidente do 22 
Colegiado Geral da CPPD houve dificuldade - em todos os Campi que integram o IFRS - 23 
em ter candidatos inscritos para concorrer às eleições das CPPD Locais (Edital 22/2019); 24 
2. O professor Félix levantou a questão dos Atestados de Regência do Sistema de 25 
Informações Acadêmicas (SIA) junto ao Colegiado Geral da CPPD devido à dificuldade de 26 
entendimento com relação aos itens Carga Horária 1 (CH1) e Carga Horária 2 (CH2) da 27 
Tabela de Progressão e Promoção docentes. A resposta do Colegiado foi categórica: 28 
“deve ser considerado o quantitativo total de horas ministradas pelo docente no 29 
interstício”. Diante disso, o professor Félix encaminhou o Memorando 01/2019 da CPPD 30 
a Direção de Ensino (DE) solicitando esclarecimentos em relação a CH1 e CH2. A resposta 31 
da DE é que deve ser considerada a carga horária apresentada na coluna CH2, com 32 
exceção das disciplinas desenvolvidas no Curso Técnico Integrado em Lazer, onde deve 33 
ser considerada a proporcionalidade do CH1, pois o atestado de regência do SIA 34 
apresenta a quantidade de períodos ministrados, devendo ser convertido em horas 35 
relógio (Memorando 21/2019 da DE). Em relação ao Edital de Afastamento 027/2019, 36 
quarto ponto de pauta, este deve seguir o Edital do 043/2018 em conformidade com a 37 



 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Restinga 
 
Instrução Normativa 02/2018, que continua vigente, com alterações apenas no 38 
cronograma e número de vagas. O mesmo deverá ser publicado no sítio eletrônico do 39 
Campus até o dia vinte e três de agosto de dois mil e dezenove. Ainda, ficou acordado 40 
entre os membros presentes que na ausência de algum dos titulares na análise dos 41 
documentos referentes a este Edital, o presidente da CPPD do Campus convocará os 42 
membros suplentes da Comissão. O quinto ponto de pauta: Processo 43 
23.369.000287/2019-12, RSC do professor Renie. Após a averiguação dos novos 44 
documentos anexados a este processo, o mesmo foi DEFERIDO pelos membros 45 
presentes. O sexto ponto de pauta: Processo 23.369.000297/2019-58, progressão 46 
funcional da professora Elizandra. Após a averiguação dos documentos anexados a este 47 
processo, o mesmo foi DEFERIDO. O sexto ponto de pauta da reunião: Processo 48 
23.369.000298/2019-01, progressão da professora Cintia. Após a averiguação dos 49 
documentos anexados a este processo, o mesmo foi INDEFERIDO. O Indeferimento 50 
ocorreu devido: 1. erro no período solicitado (Anexo 04), 2. erro na data na folha 04 e 3. 51 
anexar pontuação complementar (1660 pontos). O oitavo e último ponto de pauta: 52 
Processo 23.369.000311/2019-13, RSC do professor Jefferson, atualmente lotado no 53 
IFC. Após a averiguação dos documentos anexados a este processo, o mesmo foi 54 
INDEFERIDO devido à falta de comprovações nas atividades de extensão e palestrante, 55 
a saber, itens 38 e 49, da referida documentação. Nada mais havendo a tratar, eu, 56 
Susana Beatris Oliveira Szewczyk, lavro e encerro a presente Ata, que será assinada por 57 
mim e pelos demais presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 58 
 
 

Alexandre Adriano dos Santos Lima _____________________________________ 

Felix Nicolai Delling _____________________________________ 

Susana Beatrís Oliveira Szewczyk  _____________________________________ 

 


