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1 Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas e quinze minutos, no 

2 Auditório, no prédio da Reitoria, localizado na Rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta e 

3 oito), andar térreo. Bento Gonçalves-RS, teve início a reunião do Fórum Interno dos Servidores da 

4 Reitoria. A reunião foi convocada pelos membros do Fórum através de correio eletrônico no dia 16 

5 de dezembro, sendo reforçada a convocação no dia de hoje. A reunião foi conduzida inicialmente 

6 pelo servidor Bruno Diniz Machado, que fez a leitura dos itens da pauta. Guilherme Garcia Teixeira 

7 esclareceu que o Fórum fez o convite, através de e-mail, para os membros das Comissões 

8 apresentarem o andamento de seus trabalhos. Disse também que obteve a resposta do servidor 

9 Gerson Rafael Juchem, que viria para a reunião representando a Comissão para revisão do 

10 Regimento Complementar da Reitoria e do servidor Mare Emerin, que viria falar sobre a Comissão 

11 para dimensionamento de pessoal. Dando prosseguimento, Bruno passou a palavra para a 

12 servidora Suéien Patrícia dos Santos para falar da primeira pauta. 1) Informes representante TAE 

13 CONSUP. Suéien informou que na última reunião do Conselho Superior (Consup) foi debatida a 

14 alteração da Organização Didática (GD) do IFRS, porém logo no início da relatoria, os conselheiros 

15 solicitaram uma reunião extraordinária para tratar do tema e que, após a maioria dos conselheiros 

16 concordar, a mesma ficou agendada para março do ano que vem. Informa ainda que a pauta do 

17 processo de Regulamentação de Encargos Docentes também foi adiada para março. Sobre a pauta 

18 do Regimento Complementar da Reitoria, Suéien falou que o processo chegou à comissão para 

19 parecer somente no dia 14 de novembro, não dando tempo hábil para o conselheiro Gregório 

20 Durlo Grisa emiti-lo, adiando mais uma vez a discussão do Regimento no CONSUP. Suéien informou 

21 ainda que o servidor Gregório sairá da comissão e, então, ela irá pedir para fazer a relatoria do 

22 processo. A servidora Claudineli Carin Seiffert perguntou para Suéien se não teria nenhum 

23 problema em ela fazer a relatoria, uma vez que de certa forma é interessada no processo. Suéien 
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24 afirmou que como não fez parte da comissão que elaborou a revisão do Regimento e nem das 

25 plenárias anteriores não há problema. Claudineli explicou que a reunião do Consup para tratar do 

26 Regimento Complementar é um terceiro tipo de reunião, não sendo ordinária e nem 

27 extraordinária, mas sim uma reunião especial. Claudineli perguntou à Suéien como havia ficado a 

28 situação do texto final do Regimento Complementar, encaminhado à Secretaria do Conselho 

29 Superior da instituição, pois a servidora Leila Schwarz, em uma reunião do Fórum, havia falado que 

30 ao participar do grupo que fez o levantamento e análise da distribuição de cargos e funções da 

31 Reitoria, percebeu algumas inconsistências e apontamentos sobre os quais teríamos que pensar 

32 nas possíveis soluções ou sobre como poderíamos realizar as alterações no Regimento. Claudineli 

33 questionou se não deveria passar novamente pelos servidores para aprovação, caso o texto tenha 

34 sido alterado desde nossa última plenária. Suéien afirmou que o último texto encaminhado pela 

35 comissão e o que está no Consup não são iguais e irá apontar esse detalhe na relatoria, caso possa 

36 fazê-la; não sendo possível, irá falar no plenário do conselho. Guilherme perguntou se a 

37 modificação era de conteúdo ou mais de forma. Suéien afirmou se tratar de inclusão de texto. A 

38 servidora Nayara Pansera Balbinot falou que o Regimento já havia passado por esse espaço. 

39 Claudineli explicou para Nayara que já havia passado, porém foi modificado e incluído algo que não 

40 é de nosso conhecimento. Guilherme falou que ficou pendente uma última apresentação do texto 

41 final, antes de ir para a apreciação do Conselho Superior do IFRS e que, enquanto Fórum, podemos 

42 fazer essa observação, sugerindo a comissão uma apresentação do texto final antes da apreciação 

43 por aquele conselho. Guilherme relembrou ainda que as três Comissões partiram de demandas do 

44 Fórum e que ficou acordado que seriam realizadas apresentações de seus trabalhos para os 

45 servidores, o que já ocorreu com a Comissão de Dimensionamento de Espaço Físico da Reitoria. 

46 Nayara falou que conversou com o servidor Lael Nervis, que é o presidente da Comissão de revisão 

47 do Regimento Complementar, e confirmou que ele não conseguiu participar de todas reuniões do 

48 Fórum, porém participou das reuniões de apresentação do Regimento. Também confirmou que 

49 apenas ficaram algumas frases que estavam divergentes, que arrumaram e colocaram na 

50 argumentação do processo que foi para a Secretaria do Consup em 23 de setembro. Nayara falou 

51 que o Lael solicitou que o Fórum formalize o pedido, para que a Comissão faça a apresentação do 

52 novo texto. Após todos concordarem, Guilherme falou que o Fórum iria formalizar o pedido. Em 

53 seguida, o servidor Bruno passou para a discussão da segunda pauta. 2) Informes sobre os 

54 trabalhos das comissões em andamento na Reitoria. O servidor Mare Emerin, representando a 
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55 Comissão para Dimensionamento de Pessoal, relatou o trabalho desenvolvido até o momento. 

56 Disse que a comissão consolidou o instrumento de dimensionamento de pessoal, que está pronto 

57 para aplicação. Falou também que a grande dificuldade do dimensionamento está no instrumento 

58 que fará a coleta das informações, sendo desafiador por se tratar da coleta de informações sobre o 

59 trabalho dos servidores - uma dimensão extremamente subjetiva dentro dos múltiplos fazeres e 

60 das múltiplas realidades das equipes. Mare falou que o grande desafio será mensurar as atividades 

61 realizadas pelas equipes e servidores de maneira individual e que a comissão começou a utilizar a 

62 palavra "esforço" para mensurar qual a energia exigida para cada uma das atividades 

63 institucionais. Mare exemplifica a diferença de esforço ou energia empregada sobre processos de 

64 progressão, que em uma tarde podem ser analisados e finalizados e um único processo licitatório, 

65 o qual pode ficar tramitando por até um mês dentro de um mesmo setor. Disse que quantificar 

66 esforço por número de processos administrativos que trabalha, por exemplo, não é uma forma 

67 adequada de mensurar. Falou também que o instrumento está dividido em duas partes e que 

68 utilizarão indicadores de forma a expressar uma tendência sobre aquilo que estamos vendo sobre 

69 uma realidade, sendo eles fortes o suficiente para dar condições de se fazer os remanejamentos 

70 internos necessários. Mare falou que a ideia é que se faça o dimensionamento com todas as 

71 equipes no primeiro semestre do próximo ano, a partir de março. Mare também explicou como 

72 será feita a coleta dos dados individuais, a consolidação dos dados e a devolutiva para as equipes, 

73 garantindo o anonimato das respostas. Falou que os membros da comissão pesquisaram 

74 instrumentos de dimensionamento de pessoal de, no mínimo, quinze instituições diferentes, e que 

75 os hospitais são as organizações que tem os instrumentos e os trabalhos de dimensionamento 

76 mais organizados, uma vez que suas atividades são mais precisas e que, em seu caso, uma 

77 imprecisão pode ser a vida de alguém - comparando a diferença que há para um 

78 dimensionamento fabril. Mare ressaltou que a Reitoria é o centro de orientação para os campi, 

79 sendo que ela é o suporte para essas unidades quando acontece algum problema na ponta. Falou 

80 ainda que a Reitoria também tem seus problemas e questionou quem ajuda a Reitoria nestes 

81 momentos. Esclarecendo sua fala, Mare explicou que, pelo fato de sermos o centro de referência 

82 para os campi, os nossos fazeres estão intimamente vinculados ao que nos demandam para ser 

83 feito, fazendo com que a maior parte das equipes da Reitoria não tenha uma rotina. Ainda falou 

84 que os campi quando estão com problema entram em contato com a Reitoria. Já a Reitoria, 

85 quando precisa de ajuda, recorre ao Ministério da Educação ou o Ministério da Economia, o que 
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86 dificulta a resolução do problema, uma vez que não é simples solicitar ajuda aos ministérios e ter 

87 os problemas resolvidos com facilidade. A servidora Nayara Pansera Balbinot perguntou ao 

88 servidor Mare se havia prejuízo em enviar o instrumento para os servidores antes do 

89 dimensionamento. Mare respondeu que era uma questão a se avaliar. A servidora Claudineli 

90 solicitou que fosse refletido sobre a possibilidade de influenciar o dimensionamento caso fosse 

91 liberado o instrumento antes. Mare explicou que o questionário foi enxugado para que se possa 

92 dar retorno aos servidores de todas as perguntas feitas. Falou também que será feito um 

93 tratamento estatístico, conforme combinado com a Pró-reitora Adjunta de Desenvolvimento 

94 Institucional, Letícia Martins de Martins. Mare enfatizou que não sabem se o instrumento é o ideal, 

95 que somente após sua aplicação saberão. A servidora Maria Águeda Santos da Silva questionou se 

96 o trabalho da Comissão para dimensionamento do espaço físico não deveria ser feito após o 

97 trabalho de dimensionamento de pessoal. Claudineli exemplifica a situação da equipe da Pró-

98 Reitoria de Ensino (Proen), que terá respostas totalmente diferentes antes e depois da mudança de 

99 espaço físico. Mare falou que as reformas e mudanças de espaço físico acontecerão em janeiro, 

100 sendo que a partir de fevereiro deve estar tudo pronto e o questionário deve ser aplicado em 

101 março. Para esclarecimento, Claudineli perguntou para Mare se ficou acordado que não será 

102 enviado previamente para os servidores o instrumento. Mare respondeu que não será enviado 

103 para que não ocorra interferências nas respostas. Não havendo mais dúvidas ou considerações a 

104 fazer sobre a segunda pauta, Claudineli passa para a pauta seguinte. 3) Assuntos gerais. Guilherme 

105 deseja boas festas a todos os presentes. Nada mais a ser tratado, o servidor Guilherme Garcia 

106 Teixeira, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Claudineli Carin Seiffert, lavrei a 

107 presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão do Fórum 

108 Interno de Servidores da Reitoria presentes na reun^o. 

Bruno Diniz Machado f~Íyi-^^'~'^^ 

Claudineli Carin Seiffert CuLoOtcviXÍt 
Guilherme Garcia Teixeira 
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