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Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em ambiente virtual (sala 1 

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

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

Restinga. A sessão foi convocada pelo presidente da CPPD, Rafael Pereira Esteves, e secretariada 4 

pelo Secretário da CPPD, Felix Nicolai Delling. Estiveram presentes os membros da CPPD Rafael 5 

Pereira Esteves, Felix Nicolai Delling, Iuri Albandes Cunha Gomes e Wagner Guimarães da Silva. 6 

A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Relato reunião do colegiado; 2. Progressão 7 

professora Daniela Sanfelice; 3. Ata 07/2022; Pauta 1. Relato reunião do colegiado; o presidente 8 

apresentou os principais pontos tratados: Facilidade para a progressão para titular, assim em 9 

algum momento as regras poderão ser aprimoradas; Processo de progressão de professor que faz 10 

redistribuição, o processo deverá ser aberto na instituição em que o servidor está lotado; Com 11 

relação as cargas horarias dos documentos para a progressão, a CPPD avalia o documento com a 12 

carga horaria, não o mérito; Minuta de afastamento, os campus apresentaram as discussões e o 13 

principal ponto foi o retorno da vaga para o campus de origem e foi estendido em mais um período 14 

para a discussão da minuta; 2. Processo de Progressão da servidora Daniela Sanfelice, processo 15 

número 23369.000352/2022-13, foi deferido após correções; 3. Ata 07/2022, ata aprovada; Nada 16 

mais a ser tratado, o presidente da CPPD, Rafael Pereira Esteves, declarou encerrada a reunião. E, 17 

para constar, eu, Felix Nicolai Delling, Secretário da CPPD, lavrei a presente ata, que, após lida e 18 

aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada.  Porto Alegre, um de junho de dois 19 

mil e vinte e dois. 20 
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