
 
 
 

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 05/2020 
 

Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, em ambiente virtual 1 

(sala do google meet), Porto Alegre-RS, foi realizada a Reunião Ordinária da Comissão Permanente 2 

de Pessoal Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 3 

(IFRS) do Campus Restinga. A sessão foi convocada pela presidente da CPPD, Divane Floreni Soares 4 

Leal, e secretariada pela Secretária da CPPD, Tatiana Teixeira Silveira. Estiveram presentes os 5 

membros da CPPD Divane Floreni Soares Leal, Tatiana Teixeira Silveira e Félix Nicolai Delling. O 6 

servidor Gleison Samuel do Nascimento justificou sua ausência na reunião em detrimento de 7 

convocação do Desenvolvimento Institucional, o servidor Iuri Albandes Cunha Gomes encontra-se 8 

com problemas de saúde e a servidora Diana Vega Marona ausentou-se em virtude de ter processo 9 

do seu interesse na pauta da reunião. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 10 

Recomposição da vaga de suplente 2. Portaria com nova composição 3. Ajuste informações no 11 

site (prazo envio documentos) 4. Acesso SIPAC 5. Edital afastamento docente 2019 5. Análise e 12 

emissão de parecer referente as solicitações de progressão e aceleração docente. 1. 13 

Recomposição da vaga de suplente. Não houve inscritos na consulta feita por e-mail e a CPPD, 14 

auxiliada pela Comissão Eleitoral do Campus, vai encaminhar pedido à Direção para realização de 15 

uma assembleia de professores para recompor a vaga de suplência da CPPD. 2. Portaria com nova 16 

composição. A presidente da CPPD solicitou ao Gabinete, com urgência, a emissão de nova 17 

portaria sem o preenchimento da vaga de suplente em virtude da atualização dos trâmites no 18 

SIPAC. 3. Ajuste informações no site (prazo envio documentos) Felix esclareceu sobre os prazos 19 

descritos na página do Campus, que foram discutidos com a CGP anteriormente, o prazo foi 20 

estabelecido em função das duas reuniões mensais da CPPD. 4. Acesso SIPAC. A presidente vai 21 

encaminhar solicitação para acesso ao SIPAC dos servidores Divane Floreni Soares Leal, Tatiana 22 

Teixeira Silveira e Felix Nicolai Delling. 5. Edital afastamento docente 2019. A presidente 23 

esclareceu que com a mudança na CPPD e no registro de e-mails não obteve acesso as discussões 24 

sobre o novo edital de afastamento, a presidente não obteve retorno do colegiado e vai fazer nova 25 
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consulta para publicizar a decisão entre os colegas do Campus.  5. Análise e emissão de parecer 26 

referente as solicitações de progressão e aceleração docente. Foram analisados os seguintes 27 

processos: 1. Progressão funcional do professor Wagner Guimarães da Silva, processo nº 28 

23369.000125/2020-18, foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do Anexo 4 e na 29 

planilha referente ao período de avaliação (23/04/2018 a 22/04/2020); necessita anexar o 30 

comprovante da classificação da revista; atualizar a declaração da CPA referente ao desempenho 31 

didático e, solicita-se que retire a página 02 do processo pois esse documento não faz parte das 32 

exigências, assim como deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria 33 

(112/2020); 2. Progressão funcional da professora Dania Pinto Gonçalves, processo nº 34 

23369.000126/2020-62, foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do Anexo 3 (nível), 35 

do Anexo 4 (data da última progressão) e da planilha referente ao período de avaliação 36 

(17/05/2018 a 16/05/2020); falta o plano de capacitação (§2º do Art.14º) e o documento que 37 

suspende a entrega do relatório semestral, necessita atualizar a declaração da CPA referente ao 38 

desempenho didático e, solicita-se que deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova 39 

portaria (112/2020), somente anexar as informações referente ao capítulo do livro (2.2.2) e 40 

arrumar a formatação da planilha, e que a documentação siga as orientações do Anexo 4 da 41 

Resolução 98; 3. Progressão funcional da professora Diana Vega Marona, processo nº 42 

23369.000128/2020-51, foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do Anexo 4 43 

(presidência CPPD); necessita atualizar a declaração da CPA referente ao desempenho didático e, 44 

solicita-se que retire a página 02 do processo pois esse documento não faz parte das exigências, 45 

assim como deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria (112/2020); 4. 46 

Progressão funcional do professor Anderson Garcia Silveira, processo nº 23369.000127/2020-15, 47 

foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do Anexo 4 e na planilha referente ao 48 

período de avaliação (19/07/2018 a 18/07/2020); necessita anexar o comprovante da classificação 49 

da revista; e, solicita-se que retire a página 02 do processo pois esse documento não faz parte das 50 

exigências, deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria (112/2020) e que a 51 

documentação siga as orientações do Anexo 4 da Resolução 98; 5. Progressão funcional do 52 

professor Mauricio Polidoro, processo nº 23369.000129/2020-04, foi indeferido, pois não 53 

apresenta os Anexos 03 e 04, apresenta erro na planilha referente ao período de avaliação 54 

(27/08/2018 a 26/08/2020); e, solicita-se que retire a página 02/03 do processo pois esse 55 

documento não faz parte das exigências, e que retire o item 2.1.7 e sua comprovação pois não está 56 
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dentro do período avaliado e deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria 57 

(112/2020); 6. Progressão funcional da professora Maira da Silva Gomes, processo nº 58 

23369.000130/2020-21, foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do Anexo 3 59 

(remetente, nível e classe errados), do Anexo 4 (nível e classe errados, data da última progressão e 60 

período de avaliação) e da planilha referente ao período de avaliação (26/04/2018 a 25/04/2020); 61 

comprovar os itens 2.4.1 e 3.6 assim como anexar a classificação das revistas e, solicita-se que 62 

deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria (112/2020), somente anexar as 63 

informações referente ao capítulo do livro (2.2.2), e que a documentação siga as orientações do 64 

Anexo 4 da Resolução 98; 7. Progressão funcional da professora Susana Beatris Oliveira Szewczyk, 65 

processo nº 23369.000131/2020-75, foi indeferido, pois apresenta erro no preenchimento do 66 

Anexo 4 (dados de identificação do docente, nível e data da última progressão); e, solicita-se que 67 

retire a página 08 do processo pois esse documento não faz parte das exigências, assim como 68 

deverá atualizar o destinatário do Anexo 4 conforme nova portaria (112/2020);  8. Aceleração 69 

funcional do professor Eduardo Mathias Cristello, processo nº 23369.000132/2020-10, foi 70 

deferido. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CPPD, Divane Floreni Soares Leal, declarou 71 

encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, Secretária da CPPD, lavrei a 72 

presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto 73 

Alegre, vinte e sete de julho de dois mil e vinte. 74 
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