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Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, 1 
na Sala 305 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, sendo que o professor Cassius comunicou aos membros da CPPD seu 7 
desligamento da Comissão. Pontos de pauta da reunião: 1. Convocação do Diretor Geral 8 
do Campus aos docentes em reunião realizada no dia vinte e nove de agosto de dois mil 9 
e dezenove, às dezesseis horas e vinte minutos, na sala 512, para o preenchimento das 10 
vagas remanescentes da CPPD do Campus (Edital 22/2019); 2. Progressão da professora 11 
Cintia Mussi Alvim Stocchero. 2. Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) do 12 
professor Jefferson Jacques Andrade, atualmente lotado no Instituto Federal 13 
Catarinense (IFC), ambos processos que haviam sido indeferidos na reunião anterior 14 
desta Comissão. O presidente da CPPD iniciou a reunião, comunicando que a nova 15 
Portaria da CPPD será emitida no início de setembro, sendo os novos membros como 16 
titulares: Iuri Albandes Cunha Gomes e Renie Robim e, como suplentes, Luana Goulart 17 
Teixeira, Otônio Dutra da Silva e Stefan Chamorro Bonow. Após, o presidente solicitando 18 
que a leitura da Ata 15/2019 fosse postergada para a reunião do dia quatro de setembro 19 
do corrente ano, o que foi acordado pelos demais membros presentes. Como primeiro 20 
ponto de pauta, o Processo 23.369.000298/2019-01, referente a progressão da 21 
professora Cintia. Após a averiguação dos documentos anexados pela professora para o 22 
cômputo da pontuação exigida para a progressão e correção das datas do processo, 23 
conforme solicitado pela CPPD, o mesmo foi DEFERIDO por esta comissão. O segundo e 24 
último ponto de pauta: o Processo 23.369.000311/2019-13, RSC do professor Jefferson, 25 
atualmente lotado no IFC. Após a averiguação dos documentos anexados, conforme 26 
solicitado pela CPPD ao professor, o mesmo foi dado como DEFERIDO. Nada mais 27 
havendo a tratar, eu, Susana Beatris Oliveira Szewczyk, lavro e encerro a presente Ata, 28 
que será assinada por mim e pelos demais presentes-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 29 
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