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Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas, no auditório 1 

localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o encontro do 2 

Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. O colega Guilherme Teixeira abriu a reunião 3 

expondo a pauta. Foi convidada a se manifestar a colega Ana Jung para apresentar o 4 

Plano Anual De Capacitação 2018. Esclareceu dúvidas a respeito de cada artigo das IN 5 

01 e 02/2017 quanto as diretrizes da Capacitação dentro desta Reitoria. Dentre os 6 

apontamentos foi destacada a importância do LNC (Levantamento de Necessidade de 7 

Capacitação) na solicitação e reserva financeira para o próximo ano. Foram elencadas 8 

as prioridades de destinação de recursos, conforme a IN e referida a importância da 9 

formalização do pedido de recurso, bem como do registro dos cursos efetivamente 10 

realizados por cada servidor, em todas as modalidades, pagas ou não, presenciais ou 11 

EAD, para coleta de dados que embasarão o nível, interesse e necessidade de mais 12 

capacitações para esta Reitoria. Ainda foi debatida a questão de reembolso 13 

(impossibilidade/possibilidade). Em seguida, o colega Alisson teve a palavra para falar 14 

sobre a eleição dos representantes TAE para o CONSUP, esclarecendo dúvidas quanto 15 

a prazos para inscrição e eleição que irá se realizar em vinte e três de abril do ano 16 

corrente, passando, em seguida, a palavra ao colega William Rustick, para falar sobre a 17 

CIS. William destacou a falta de participação dos membros nas reuniões, dificultando a 18 

tomada de decisões, muito embora tenham sido indicados nomes para algumas 19 

Comissões para as quais havia demanda. Falou ainda sobre o desfazimento de mal-20 

entendidos sobre a flexibilização de horário do ponto de vista da CIS. Em seguida, deu 21 

sua opinião pessoal sobre participar do CONSUP enquanto representante e fez breves 22 

relatos sobre a última reunião do CONSUP, na qual fora no lugar no Servidor 23 

Representante Titular Wendell Silva, onde relatou que foram aprovadas algumas 24 

questões pendentes e discutidas em reuniões prévias. Nos informes gerais foi levantada 25 

a atual polêmica sobre a Reorganização dos IF’s. Foi esclarecido, pelo colega Guilherme, 26 

que mandamos, enquanto FÓRUM, um e-mail solicitando ao representante do Reitor 27 
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para vir esclarecer dúvidas sobre essa questão no Fórum, mas que o gabinete respondeu 28 

que, como o Reitor estava em Brasília em reunião do CONIF tratando desse assunto, 29 

entre outros, que aguardássemos até seu retorno, quando seria marcado assembleias 30 

para esclarecer a todos os servidores desta Reitoria, dúvidas acerca desta questão. O 31 

colega Wendell Silva falou sobre as pautas para a próxima reunião do CONSUP, as 32 

quais serão enviadas por e-mail a todos os servidores, como é de costume, desde que 33 

assumiu como Representante do CONSUP. Ainda, falou sobre a importância de se 34 

manter um bom nível de participação aos futuros eleitos para representação no CONSUP 35 

e a necessidade de maior envolvimento por parte dos servidores para que o 36 

representante possa de fato representar os colegas. Foi salientada a importância da 37 

participação dos servidores nas assembleias do SINASEFE que ocorrem no Campus 38 

Bento e nessa Reitoria nessa semana, pelo colega Guilherme. Nada mais havendo a 39 

constar, a reunião foi encerrada as quatorze horas e trinta minutos e eu, Mere Luci da 40 

Rosa, lavrei a presente ata.   41 

 

Bento Gonçalves, 11 de abril de 2018. 


