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REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE 

ATA Nº 02/2020 

 

No dia vinte e seis (26) do mês de março (03) de dois mil e vinte (2020), às nove 

horas (9h) através da ferramenta para vídeochamadas Google Hangouts, foi 

realizada a segunda (2ª) reunião ordinária da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente ano, cuja pauta 

compreendia: 1) ofício nº 215/2020 – IFRS e encaminhamento dos processos 

docentes entregues na reunião do dia 12/03/2020; 2 ) assuntos gerais. 

Participaram os seguintes conselheiros: Ângelo Cássio Magalhães Horn, Cibele 

Schwanke, Clarissa de Godoy Menezes, Suelena de Araújo Borges Horn e Maria 

Cláudia Kirsch Bíssigo. EXPEDIENTE: ficou acordado entre os conselheiros 

presentes que, em virtude do ofício nº 215-2020, encaminhado aos servidores 

no dia 24/03/2020, os processos serão analisados no retorno das atividades do 

campus. Caso haja uma nova instrução, será feita uma reunião extraordinária 

para deliberar sobre novos encaminhamentos, pois o item nº 3, do referido ofício, 

cita que está sendo elaborada uma normativa para trabalho remoto. As 

professoras conselheiras, Márcia Bündchen e Áudrea da Costa Martins 

solicitaram desligamento da Comissão em virtude de outros compromissos 

assumidos. A professora Áudrea da Costa Martins desligou-se da Comissão no 

dia 01/02/2020 e a professora Márcia Bündchen, no dia 27/02/2020, assumindo, 

respectivamente as vagas, as professoras suplentes Suelena de Araújo Borges 

Horn e Clarissa de Godoy Menezes. Em assuntos gerais ficou acordado que 

serão feitas reuniões semanais pela comissão, sendo a data da próxima reunião 

dia 02 de abril de 2020. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre 

(RS), 26 de março de 2020. 
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