
 
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 13/2017 

Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto (08) de dois mil e dezessete (2017), às treze horas 

e trinta minutos (13h30min) na sala duzentos e onze (213) 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 terceira reunião 

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

corrente ano, cuja pauta compreendia: 1) Aprovação da Ata 12/2017; 2) Entrega dos processos 

analisados pelos membros da CPPD e discussão sobre os mesmos; 3) Confirmação da 

presidência e secretaria da representação local da CPPD e definição dos representantes no 

Colegiado da CPPD; 4) Definição de data da primeira reunião da nova representação local da 

CPPD; 5) Assuntos gerais. Estiveram presentes os professores: Aline Grunewald Nichele, 

André Rosa Martins, Andréia Modrzejewski Zucolotto, Júlio Xandro Heck, Lúcio Olímpio de 

Carvalho Vieira, Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva e William Jerônimo Gontijo 

Silva. O professor César Augusto Hass Loureiro justificou ausência. EXPEDIENTE: 1) Foi 

aprovada a Ata 12/2017. 2) Analisaram-se os pareceres dos processos avaliados desde a última 

reunião dessa comissão e se discutiu a necessidade de padronizar os pareceres e se for 

adotado, qualificar o modelo existente a partir de debate no colegiado da CPPD. 3) Uma vez 

que os membros titulares eleitos para a nova representação local CPPD são atuais membros 

dessa comissão, resolveu-se, por conta de demanda das atividades do Curso de Capacitação da 

CPPD (que ocorreu nos dias 31/08/2017 e 01/09/2017 no IFRS Campus Porto Alegre)  

confirmar que a professora Aline e o professor André ocuparão, respectivamente, as funções 

de presidente e secretário da representação local, de acordo com o Art. 14 da Resolução 

115/2012; também ficou definido que os representantes da representação local da CPPD no 

Colegiado dessa comissão serão a professora Aline (membro titular) e o professor Júlio 

(membro suplente). 4) A comissão optou por agendar uma reunião para o dia primeiro (01) de 

setembro (09) de dois mil e dezessete (2017), às doze horas, no auditório Térreo, para a 

distribuição dos processos, sendo que os mesmos serão retirados na DGP após a publicação da 

Portaria que designará a nova Comissão eleita.  5) A professora Aline comunicou que o Edital 

de afastamento, após aprovação pelo grupo, foi publicado no dia vinte e nove (29) de agosto 

(08) de dois mil e dezessete (2017). Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata, que 

após lida e aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Porto Alegre (RS), trinta e um 

de agosto de dois mil e dezessete. 

 

_______________________________________                  

            Andréia Modrzejewski Zucolotto 

2ª Secretária da CPPD Campus Porto Alegre  
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Aline Grunewald Nichele ____________________________________ 

André Rosa Martins   ___________________________________ 

Andréia Modrzejewski Zucolotto ____________________________________ 

César Augusto Hass Loureiro  Justificou ausência 

Júlio Xandro Heck ___________________________________ 

Lúcio Olimpio de Carvalho Vieira ____________________________________ 

Paulo Artur Konzen Xavier de Mello Silva ____________________________________ 

William Jerônimo Gontijo Silva  ____________________________________ 

Ricardo Athaide Mitidieri  ____________________________________ 

 

 

 


