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Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em ambiente 1 

virtual (sala do google meet), foi realizada a Reunião Ordinária da Comissão Permanente de 2 

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

do Campus 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, Iuri Albandes Cunha Gomes e Felix 6 

Nicolai Delling. A servidora Diana Vega Marona justificou sua ausência em virtude de reunião no 7 

mesmo horário sobre a retomada do calendário acadêmico. A reunião foi convocada com a 8 

seguinte pauta: 1. Aprovação da ata 04/2021 2. Solicitação de parecer professor substituto 9 

Informática 3. Progressão docente da servidora Daniela Sanfelice 4. Progressão docente do 10 

servidor Matheus Perin 5. Informes 1. Aprovação da ata 04/2021 Ata aprovada 2. Solicitação de 11 

parecer professor substituto Informática Divane explicou que o que cabe a CPPD é ver se a área 12 

de solicitação da vaga para contratação de professor substituto corresponde a mesma do servidor 13 

em Licença Interesse e caso não corresponda se tem uma justificativa. Como não foi o caso do 14 

pedido, a CPPD é favorável a contratação de professor substituto para a vaga de Informática em 15 

substituição a Licença Interesse do servidor Régio Michelin 3. Progressão docente da servidora 16 

Daniela Sanfelice, processo número 23369.000052/2021-45, foi indeferido pois, apresenta erro 17 

nos dados funcionais nos anexos 3 e 4 (Nível 1 Classe DIV e Nível 2 Classe DIV), no período 18 

referente a progressão no anexo 04 no texto e nos dados de identificação, o período correto 19 

é 26/05/2018 a 25/05/2020 e corrigir o ano (2021) da data de assinatura nos anexos 3 e 4. Assim 20 

que a servidora corrigir a documentação o processo será deferido 4. Progressão docente do 21 

servidor Matheus Perin, processo número 23369.000051/2021-09, foi indeferido pois, apresenta 22 

erro na data da progressão nos anexos 3 e 4, ou seja, a partir de 30/01/2021; nos dados de 23 

identificação, no anexo 3, corrigir a data da última progressão (30/01/2019). Também solicitamos a 24 

inclusão, pela CGP, de um relatório emitido pelo sistema que comprove seu efetivo exercício. O 25 

relatório da CGP será solicitado via e-mail e assim que o servidor corrigir a documentação o 26 

processo será deferido. 5. Informes Divane ressaltou que já foi emitido o ofício circular que orienta 27 

sobre as progressões dos docentes em tempos de suspensão do calendário acadêmico e APNPs e 28 

que o resultado já foi comunicado aos servidores por email em 19 de março. Félix solicita que seja 29 

publicado na página da CPPD. Nada mais a ser tratado, a Presidente da CPPD, Divane Floreni 30 

Soares Leal, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, Secretária 31 

da CPPD, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes 32 

assinada. Porto Alegre, vinte e dois de março de dois mil e vinte e um. 33 
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