
 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Porto Alegre 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE 

ATA Nº 17/2017 

Aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) de dois mil e dezessete (2017) as treze horas e 

trinta minutos (13h30min) na sala trezentos e dois (302) do Campus Porto Alegre do Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, sito na Rua Coronel 

Vicente, nº 281, no Centro desta capital, foi realizada a décima sétima (17ª) reunião ordinária 

da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do Campus Porto Alegre no corrente 

ano, cuja pauta compreendia: 1) Apreciação da Ata nº 16/2017; 2) Relatório da apreciação dos 

processos entregues na reunião nº 16/2017; 3) Entrega de novos processos; 4) Relato da 

Reunião do Colegiado da CPPD; 5) Assuntos gerais. Estiveram presentes os seguintes 

conselheiros: Aline Grunewald Nichele, André Rosa Martins, Júlio Xandro Heck, Paulo Artur 

Konzen Xavier de Mello Silva e William Jerônimo Gontijo Silva. Os professores Andréia 

Modrzejewski Zucolotto, Jéferson de Araújo Funchal e Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira 

justificaram ausência. EXPEDIENTE: 1) A ata nº 16/2017 foi aprovada conforme versão 

encaminhada aos conselheiros. 2) Os processos recepcionados na reunião nº 16/2017 foram 

todos aprovados. 3) Os processos nº 23368.002139.2017-81 e nº 23368.002240.2017-31 foram 

entregues para avaliação do conselheiro William; os processos nº 23368.002213.2017-69 e nº 

23368.002233.2017-30 foram entregues para o conselheiro André; os processos nº 

23368.002238.2017-62 e nº 23368.002203.2017-23 foram entregues para o conselheiro Júlio; 

o processo nº 23368.002220.2017-61 foi entregue para o conselheiro Paulo e o processo nº 

23368.002204.2017-78 foi encaminhado pela presidente para a conselheira Andréia. 4) A 

conselheira Aline, titular da representação no Colegiado da CPPD, relatou ao plenário os 

desdobramentos da reunião do Colegiado, ocorrida em 29/09/2017, em Bento Gonçalves. 

Nessa reunião os membros da nova composição do colegiado da CPPD efetuaram um relato de 

como são as atividades das representações locais; foi discutido o memorando 002; constituída 

uma nova equipe do colegiado da CPPD responsável pela RSC, esse grupo será constituído 

pelos representantes dos campi Bento Gonçalves, Veranópolis, Feliz, Viamão e Canoas; a 

apreciação da Minuta da Resolução 82 deverá ser efetuada pelos campi que ainda a fizeram; 

foi solicitado pela PROEX a criação de um grupo de trabalho para a criação de um 

regulamento de encargos docentes de cursos de extensão de caráter contínuo, demandado pelo 

Projeto Prelúdio do Campus Porto Alegre, para esse grupo de trabalho foram requeridos dois 

representantes do colegiado da CPPD, entre eles, a Profa. Aline Nichele, do campus Porto 

Alegre; a próxima reunião do colegiado da CPPD foi agendada para os dias 07 e 08 de 

dezembro de 2017. 5) Em assuntos gerais a presidente relatou que está buscando aperfeiçoar a 

página da CPPD na internet, junto a equipe de TI do campus, e que solicitou à infra-estrutura 

uma sala que possa abrigar os materiais da representação local. A presidente também relatou a 

apresentação de um recurso ao Edital nº 45/2017, para afastamento docente. O recurso foi 

encaminhado ao Conselho de Campus, conforme previsão do referido edital. Nada mais 
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havendo a constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e 

pelos presentes. Porto Alegre (RS), 05 de outubro de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

        André Rosa Martins - Secretário da CPPD IFRS-POA 
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