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Aos três dias do mês de novembro de dois  mil  e  vinte,  às nove horas,  em

ambiente virtual (sala do google meet),  foi realizada a  Reunião extraordinária

da Comissão Permanente de Pessoal Docente do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) do Campus Restinga. A sessão

foi  convocada  pela  presidente  da  CPPD,  Divane  Floreni  Soares  Leal,  e

secretariada pelo Secretário da CPPD, Felix Nicolai Delling. Estiveram presentes

os membros da CPPD Divane Floreni Soares Leal, Félix Nicolai Delling, Diana

Vega Marona e Iuri Albandes Cunha Gomes. A reunião foi convocada com a

seguinte  pauta:  1)  Substituição  da  colega  Tatiana  (em  licença

capacitação) na secretaria da CPPD, onde após argumentação o professor

Felix Nicolai Delling assumiu a função até o retorno da titular;2) Processo de

progressão do colega Stefan Bonow, processo nº  23369.000178/2020-39,

foi  deferido;  3) Ofício de prorrogação do edital de afastamento,  ofício

encaminhado pelo colegiado da CPPD e narrado pela presidente, a presidente

informou  que  o  edital  será  prorrogado  até  15  de  abril  de  2021,  onde  se

necessário  será  publicado  edital  extraordinário  ou  caso  não  existam vagas

disponíveis deverá ser publicado um edital ordinário. Nosso campus não tem

vagas disponíveis e será lançado edital ordinário em 15 de abril de 2021;  4)

Ofício  de  pedido  de  customização  do  SIGAA  para  emissão  de

declaração de encargos docentes,  ofício encaminhado pelo colegiado da

CPPD e narrado pela presidente, informando sobre a mudança do SIGAA;  5)

Ofício  de  solicitação  de  comprovação  da  carga  horária  docente  de

APNPs para fins de carreira, ofício encaminhado pelo colegiado da CPPD e

narrado pela presidente, informe sobre como está o andamento das discussões

para a comprovação da carga horária por parte da PROEN e da DGP;
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6) Ofício da suspensão da discussão da regulamentação dos encargos

docentes no CONSUP, ofício encaminhado pelo colegiado da CPPD e narrado

pela  presidente,  informe  que  a  discussão  ficará  suspensa  no  CONSUP

aguardando  nova  portaria  do  governo;  7)  Ofício  do 2  ciclo  de APNPs e

férias docentes,  ofício encaminhado pelo colegiado da CPPD e narrado pela

presidente, informe sobre avaliação do primeiro ciclo, e posterior verificação da

viabilidade da execução do segundo ciclo e as férias docentes. A CPPD emitirá

um oficio  para  direção  geral,  consultando  sobre  quando  os  docentes  serão

chamados para realizar a avaliação das APNP’s, vendo que os estudantes já

foram  chamados  para  realizar  esta  avaliação  até  08/11/2020;  8)

Planejamento de reunião com docentes, as questões e ofícios do Colegiado

da  CPPD serão  apresentados  na  reunião  com os  docentes,  convocada  pela

Direção Geral para o dia 04/11 às 14h, conforme pauta da reunião, ofícios 7 e 9

no início da reunião, e os demais nos assuntos gerais, ao final. Nada mais a ser

tratado, a Presidente da CPPD, Divane Floreni Soares Leal, declarou encerrada

a reunião. E, para constar, eu, Felix Nicolai Delling, lavrei a presente ata, que,

após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto

Alegre, três de novembro de dois mil e vinte.

_____________________________
Divane Floreni Soares Leal
Presidente da CPPD do campus Restinga do IFRS

______________________________
Felix Nicolai Delling
Membro titular da CPPD do campus Restinga do IFRS

_______________________________
Iuri Albandes Cunha Gomes
Membro titular da CPPD do campus Restinga do IFRS

_______________________________
Diana Vega Marona
Membro titular da CPPD do campus Restinga do IFRS
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