
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Campus Restinga 

 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE (CPPD) DO CAMPUS RESTINGA DO IFRS 

 

ATA Nº 04/2020 
 

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, em sala virtual no Google 1 

Meet, foi realizado a Reunião Extraordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 2 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) do campus 3 

Restinga. A sessão foi combinada entre os integrantes da referida Comissão durante a reunião do 4 

dia sete de julho. Estiveram presentes os membros da CPPD Divane Floreni Soares Leal, Tatiana 5 

Teixeira Silveira, Diana Vega Marona, Felix Nicolai Delling e Gleison Samuel do Nascimento. O 6 

servidor Iuri Albandes Cunha Gomes justificou sua ausência em virtude de um outro compromisso 7 

com a instituição (reunião). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Escolha da 8 

presidência e secretaria da Comissão e emissão de nova portaria 2. Disponibilidade de uma vaga 9 

na suplência da CPPD 3. Calendário de reuniões do segundo semestre de 2020. 1. Escolha da 10 

presidência e secretaria da Comissão e emissão de nova portaria. O primeiro ponto de pauta foi 11 

discutido a partir da disponibilidade dos servidores em assumir a presidência e secretaria da 12 

referida comissão, dessa forma a servidora Divane Floreni Soares Leal assumiu a presidência e a 13 

servidora Tatiana Teixeira Silveira assumiu a secretaria da mesma. O servidor Iuri Albandes Cunha 14 

Gomes registrou via e-mail que não possuía interesse em permanecer como secretário. Todos os 15 

presentes na reunião aceitaram a escolha da presidência e secretaria da CPPD. Assim que a vaga 16 

para suplência for preenchida será solicitada emissão de nova portaria à Direção Geral do Campus. 17 

2. Disponibilidade de uma vaga na suplência da CPPD. O segundo ponto de pauta foi a ocupação 18 

da vaga de suplência em virtude da saída da servidora Susana Beatris Oliveira Szewczyk da CPPD, o 19 

servidor Felix Nicolai Delling aceitou tornar-se titular da referida Comissão e o servidor Gleison 20 

Samuel do Nascimento solicitou passar a suplência da mesma em virtude de obrigações com a 21 

Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional, a servidora Diana Vega Marona aceitou tornar-se 22 

titular na Comissão e o servidor Gleison passou a ocupar a suplência da mesma. A presidente da 23 

CPPD fará uma consulta a Direção Geral e Comissão Eleitoral sobre a ocupação da vaga de suplente 24 

para proceder com a mesma. 3. Calendário de reuniões do segundo semestre de 2020. O terceiro 25 
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ponto de pauta foi a elaboração do calendário de reuniões do segundo semestre, observou-se a 26 

Resolução nº 115, de 18 de dezembro de 2012 e ficou assim definido: vinte e sete de julho às 27 

quatorze horas, dez de agosto às quatorze horas, vinte e quatro de agosto às quatorze horas, oito 28 

de setembro às quatorze horas, vinte e um de setembro às quatorze horas, cinco de outubro às 29 

quatorze horas, dezenove de outubro às quatorze horas, nove de novembro às quatorze horas, 30 

vinte e três de novembro às quatorze horas, sete de dezembro às quatorze horas e vinte e um de 31 

dezembro às quatorze horas. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CPPD, Divane Floreni Soares 32 

Leal, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, Secretária da 33 

CPPD, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes 34 

assinada. Porto Alegre, quatorze de julho de dois mil e vinte. 35 
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