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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, em ambiente virtual (sala do 1 

google meet), foi realizada a Reunião Ordinária da Comissão Permanente de Pessoal Docente do 2 

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

Restinga. A sessão foi convocada pela presidente da CPPD, Divane Floreni Soares Leal, e 4 

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

CPPD Divane Floreni Soares Leal, Tatiana Teixeira Silveira, Diana Vega Marona, Gleison Samuel do 6 

Nascimento e Félix Nicolai Delling. O servidor Iuri Albandes Cunha Gomes justificou sua ausência 7 

na reunião em detrimento de consulta médica. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. 8 

Fluxo e prazo dos processos digitais 2. Pareceristas 3. Manual de progressão. Discussão dos 9 

pontos: 1. Fluxo e prazo dos processos digitais. Divane explicou como está funcionando os 10 

processos digitais, no caso de parecer indeferido precisamos decidir como solicitar a correção dos 11 

docentes, pois não é tratado na documentação de registros como seguir o processo. Ficou 12 

estabelecido o seguinte trâmite: 1. A CGP  encaminha o processo à CPPD ; 2) A CPPD analisa e 13 

indefere, emitindo parecer e inserindo no SIPAC e notifica o parecer desfavorável ao servidor, por 14 

e-mail; 3) O servidor recebe a notificação; 4) O servidor providencia as correções ou documentos 15 

faltantes e encaminha por e-mail (em arquivo único no formato pdf); 5) A CPPD recebe as 16 

correções ou documentos faltantes, por e-mail; 6) A CPPD analisa as correções e documentos e 17 

emite novo parecer (deferido ou indeferido) e insere o material recebido e o novo parecer no 18 

SIPAC; 7) Caso indeferido retorna ao item 2; 8) Caso deferido, a CPPD anexa o parecer no SIPAC e 19 

encaminha ao setor competente na Reitoria. Prazo para análise de processos pela CPPD até 5 dias 20 

úteis anterior a reunião e Divane vai conversar com a CGP sobre o prazo da mesma para cadastro 21 

dos processos e posteriormente será atualizado no site. Divane ficou como responsável pela 22 

operacionalização do sipac (recebido, distribuição dos processos para análise, anexar pareceres e 23 

comunicação aos docentes) 2. Pareceristas Divane relata que precisamos de três (3) 24 

representantes da CPPD para análise dos processos e a presidente revisa o parecer conforme o 25 



 

2 

 

regulamento, a sugestão é fazer uma escala de pareceristas, quando os representantes titulares 26 

estiverem com processos de seu interesse, não puder comparecer à reunião e tiver muitos 27 

processos os suplentes serão chamados. O parecer será preenchido na reunião da CPPD conforme 28 

as observações dos pareceristas. 3. Manual de progressão Divane sugeriu que façamos um manual 29 

de instrução com informações da progressão e disponibilizá-los para os docentes inclusive na 30 

página da CPPD, pois existem muitos erros no processo. Divane vai compartilhar o esboço que fez 31 

para discussão no grupo. Se recebermos muitos processos nessa semana a CPPD fará uma reunião 32 

extraordinária para atender à demanda. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CPPD, Divane 33 

Floreni Soares Leal, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, 34 

Secretária da CPPD, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos 35 

presentes assinada. Porto Alegre, dez de agosto de dois mil e vinte. 36 
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