
 
 
 

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 18/2021 
 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e às quatorze horas e 1 

trinta minutos, em ambiente virtual (sala do google meet), foi realizada a Reunião Extraordinária 2 

da Comissão Permanente de Pessoal Docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e 3 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) do Campus Restinga. A sessão foi convocada pela 4 

presidente da CPPD, Divane Floreni Soares Leal, e secretariada pela Secretária da CPPD, Tatiana 5 

Teixeira Silveira. Estiveram presentes os membros da CPPD Divane Floreni Soares Leal, Tatiana 6 

Teixeira Silveira, Felix Nicolai Delling, Iuri Albandes Cunha Gomes e Diana Vega Marona. A reunião 7 

foi convocada com a seguinte pauta: 1. Pontuação e classificação dos candidatos homologados 8 

no edital 015/2021 de afastamento docente. Os membros da CPPD retomaram algumas 9 

combinações iniciais sobre a análise da pontuação dos candidatos, ou seja, os dez semestres 10 

anteriores a divulgação do edital contemplam o segundo semestre de 2016 até o primeiro 11 

semestre de 2021 conforme orientação do colegiado da CPPD, pois esse colegiado optou por 12 

considerar o primeiro semestre completo de 2021 tendo em vista às diferenças dos calendários 13 

letivos dos campi, o que facilitou uma padronização para as CPPDs dos campi. Também 14 

relembraram que a data limite utilizada para contabilizar algumas pontuações (item 3 e 7) seria a 15 

da publicação do edital de afastamento, trinta de agosto de 2021. Cada membro titular da CPPD 16 

realizou uma análise anterior das pontuações dos candidatos e na reunião de hoje verificou-se 17 

inconsistências entre os avaliadores e a documentação necessária e datas/prazos e chegou-se a um 18 

consenso. Quanto ao servidor Diego Moreira da Rosa um dos artigos apresentados como indexado 19 

não foi pontuado nesse critério e sim em artigo não indexado pois o doi não existe.  O servidor 20 

Alexandre Adriano dos Santos Lima apresentou como certificado de orientação de trabalho de 21 

conclusão de curso do ensino médio/técnico um atestado de orientação de relatórios de estágios 22 

emitido pelo setor de estágios do Campus Restinga, que foi pontuado pela CPPD no critério 23 

orientação de estágio de ensino médio e técnico. Todos os servidores que apresentaram uma cópia 24 

de projeto/programa de ensino/pesquisa/extensão do sigproj não foi considerado como 25 

pontuação tendo em vista o que consta no anexo I: “Declaração de atuação nos projetos de 26 

pesquisa, projetos e ações de extensão, projetos e ações de ensino, emitidos pelas respectivas 27 

diretorias/coordenadorias, agência de fomento ou instituição equivalente”. Quanto ao servidor 28 

Luiz Carlos de Almeida Batista Pustiglione o documento sobre publicação de capítulo de livro foi 29 

desconsiderado pois não atende a descrição do anexo I: “Publicações: Cópia de capa, folha de 30 

rosto, ficha catalográfica ou indexação, cópia de página da obra que comprove a autoria”, assim 31 

como outros documentos que datam anterior ao ano de 2016. O servidor Marcelo Machado 32 

Barbosa Pinto e o servidor Alexandre Adriano dos Santos Lima obtiveram descontos na sua 33 

pontuação do critério Membro titular de comissões permanentes ou núcleos de ações afirmativas 34 

pois verificou-se a inexistência de portarias atualizadas ou de portarias intermediárias que 35 

comprovem sua participação, bem como não consideramos algumas das comissões listadas como a 36 

descrição do anexo I (comissões permanentes ou núcleos de ações afirmativas). A classificação 37 
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final ficou: em primeiro lugar Diego Moreira da Rosa com 799,98 pontos, em segundo lugar 38 

Marcelo Barbosa Machado Pinto com 677,57 pontos, em terceiro lugar Renie Robim com 564,95 39 

pontos, em 4º Luiz Carlos de Almeida Batista Pustiglione com 554,36 pontos, em quinto lugar 40 

Alexandre Adriano dos Santos Lima com 550,67 pontos, em sexto lugar Jessie Ortiz Marimon com 41 

549,99 pontos. A planilha com a pontuação e classificação será enviada para o gabinete para a 42 

publicação conforme prazo do edital. Nada mais a ser tratado, a presidente da CPPD, Divane 43 

Floreni Soares Leal, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Tatiana Teixeira Silveira, 44 

Secretária da CPPD, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos 45 

presentes assinada. Porto Alegre, oito de outubro de dois mil e vinte e um. 46 
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