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REUNIÃO ORDINÁRIA 

COMISSÃO PERMAMENTE DE PESSOAL DOCENTE  

ATA Nº 10/2017 

Aos treze (13) dias do mês de julho (07) de dois mil e dezessete (2017), às treze horas e trinta 

minutos (13h30min) na sala duzentos e doze (212) 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 reunião ordinária da Comissão 

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

compreendia: 1) Aprovação da Ata 09/2017; 2) Entrega dos processos analisados pelos 

membros da CPPD e discussão sobre os mesmos; 3) Distribuição de processos aos membros 

da CPPD; 4) Definição de calendário de reuniões da CPPD para agosto/2017; 5) Relato da 

Reunião do Colegiado da CPPD que ocorreu em 22 e 23/06/2017; 6) Edital ordinário para 

afastamento com substituição de docentes para capacitação: definição do cronograma; 7) 

Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, André Rosa 

Martins; Andréia Modrzejewski Zucolotto, César Augusto Hass Loureiro, Júlio Xandro Heck, 

Lúcio Olímpio de Carvalho Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva e William 

Jerônimo Gontijo Silva. EXPEDIENTE: 1) Foi aprovada a Ata 09/2017. 2) Analisaram-se os 

pareceres dos processos avaliados desde a última reunião dessa comissão, tendo-se discutido 

especialmente o parecer sobre a solicitação de professor de Música e de Matemática. 

Solicitaremos à DGP que a emissão de solicitações ocorram em memorandos. 3) A presidente 

encaminhou onze (11) processos para análise aos seguintes conselheiros: os processos de 

números 23368.001117.2017-01 e 23368.000939.2017-67 ao conselheiro André; os processos 

de números 23368.001123.2017-51 e 23368.001137.2017-74 ao conselheiro César; os 

processos de números 23368.001177.2017-16 e 23368.001205.2017-0374 ao conselheiro 

Lúcio; os processos de números 23368.001147.2017-18 e 23368.001169.2017-70 ao 

conselheiro William; o processo de número 23368.001207.2017-94 ao conselheiro Júlio; o 

processo de número 23368.001180.2017-30 ao conselheiro Paulo Arthur e; o processo de 

número 23368.001257.2016-91 à conselheira Andréia. 4) O grupo definiu as datas de três (03) 

e dezessete (17) de agosto para as próximas reuniões da atual comissão, cuja vigência da 

representação local se encerra em 31 de agosto de 2017. 5) O professor André relatou a 

reunião do colegiado da CPPD ocorrida em junho em Bento Gonçalves. Na referida reunião 

ficou combinado que as atuais representações locais terão suas portarias prorrogadas até 31/08 

e até esse prazo as comissões locais deverão decidir como proceder a constituição da nova 

comissão: por assembleia ou por eleição com edital. O grupo deliberou - por seis (06) votos a 

dois (02) - que a eleição para a constituição da nova Comissão de Pessoal Docente será por 

meio de Assembleia Geral a ser convocado pela Direção, sendo que a presidente enviará ao 

Concamp um memorando solicitando tal encaminhamento. 6) A discussão sobre o Edital 

ordinário para afastamento com substituição de docentes para capacitação será realizada na 

próxima reunião. 7) Não houve assuntos gerais. Nada mais havendo a constar, lavrei a 
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presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre 

(RS), treze de julho de dois mil e dezessete. 

 

_______________________________________                  

            Andréia Modrzejewski Zucolotto 

2ª Secretária da CPPD Campus Porto Alegre  
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