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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às treze horas, no Auditório 1 

(térreo) da Reitoria do IFRS, teve início a reunião do Fórum Interno dos Servidores. A 2 

reunião foi conduzida pelo servidor Leonardo da Silva Cezarini que fez a leitura dos itens 3 

da pauta. 1) Informes da representante dos servidores da Reitoria no Conselho 4 

Superior (CONSUP) – Suelen Patricia dos Santos. Em seguida, Leonardo passou a 5 

palavra para a servidora Suelen, que fez alguns esclarecimentos acerca de instâncias e 6 

prazos recursais que devem ser seguidos na tramitação dos processos administrativos 7 

antes que esses sejam encaminhados para apreciação pelo CONSUP. Além disso, 8 

Suelen afirmou que conversou com os servidores Albert Caravaca, procurador-chefe do 9 

IFRS, Suelen da Rolt, Coordenadora de Legislação e Normas, e Viviane Campanhola 10 

Bortoluzzi, secretária do CONSUP; falou que dessa conversa saiu, entre outros 11 

encaminhamentos, uma sugestão de criação de uma nova instância para recursos e 12 

apreciação de processos no âmbito da Reitoria, quando da revisão do Regimento 13 

Complementar – por enquanto, permanece como está. Por fim, Suelen colocou-se à 14 

disposição para pedir a palavra na reunião do CONSUP, em caso de mais dúvidas e 15 

esclarecimentos a respeito desses temas. 2) Apresentação das atividades da 16 

Comissão Local da Reitoria no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-17 

2023) do IFRS. Na sequência, Leonardo passou a palavra para os colegas Bruno Diniz 18 

Machado e Lisiane Bender da Silveira. Os colegas Bruno e Lisiane, enquanto 19 

representantes da comissão local da Reitoria no PDI, explicaram que sua criação se deu 20 

a partir de demanda surgida após algumas discussões ocorridas na elaboração do PDI, 21 

explicaram o seu propósito, em que estágio se encontram as discussões, e como nós 22 

servidores podemos auxiliar na elaboração do documento. Num segundo momento, 23 

exibiram uma apresentação de slides outras informações relevantes à compreensão do 24 

documento, como por exemplo no que concerne à sua relação com a missão e a visão 25 

da instituição. Durante a apresentação, os colegas traçaram uma linha do tempo desde 26 

o início da construção do documento, com o levantamento de dados, até a fase atual em 27 

que essa construção se encontra; explicaram as atribuições de cada uma das comissões 28 

que sustentam a sua criação (comissão central, comissões temáticas, comissão 29 

operacional e comissões locais) e destacaram que o mesmo deve apresentar uma visão 30 

macro da instituição. Por fim, os colegas agradeceram, falaram sobre o envio de um 31 

formulário de livre preenchimento para que os servidores possam colaborar com a 32 

construção do PDI 2019-2023 do IFRS, e ainda se colocaram à disposição enquanto 33 

comissão local para receber essas contribuições e auxiliar no entendimento de como 34 

funciona a construção do documento. A servidora Adriana da Silva Machado, que 35 

completa a composição da comissão local, também fez algumas considerações a 36 

respeito da importância da participação dos servidores no processo. A servidora Anelise 37 

Foschiera, membro da Comissão de Sustentabilidade Financeira, também interviu para 38 

esclarecer algumas das dúvidas que já estavam sendo apontadas pelos servidores. No 39 

encerramento de sua fala, Bruno e Lisiane destacaram que todas as ideias e 40 

contribuições serão no sentido de atingir os objetivos traçados no Mapa Estratégico do 41 

PDI, tendo em vista que toda a instituição está contemplada e será afetada pela que for 42 

consolidado pelo documento; e mencionaram ainda que todas essas e outras 43 

informações também podem ser consultadas no portal da Instituição, mais 44 
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especificamente na aba destinada ao PDI 2019-2023. 3) Informes Comissão Interna 45 

de Supervisão (CIS Central) – Willian Miranda Rustick. No momento seguinte, 46 

Leonardo passou a palavra para o servidor Willian, que integra a Comissão Interna de 47 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (CIS 48 

Central). Willian começou repassando o relato da reunião ocorrida em dezoito de julho 49 

entre a CIS Central e os gestores Júlio Xandro Heck, Reitor do IFRS; Amilton de Moura 50 

Figueiredo, Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional; e Marc Emerin, Diretor de 51 

Gestão de Pessoas. A CIS Central estava representada, além de Willian, pelos 52 

servidores Adriana de Farias Ramos e Leonardo Alvarenga Pereira. Nessa reunião foram 53 

discutidos: o programa de capacitação do IFRS; a flexibilização da jornada de trabalho 54 

dos servidores; a mobilidade, especificamente no que se refere às redistribuições de 55 

servidores; a redução de carga horária e o afastamento para capacitação; a questão 56 

referente ao ponto eletrônico; assédio moral dentro da instituição; as condições de 57 

trabalho das CIS nos campi; a MP 183; e a participação da comissão no Fórum Nacional 58 

de Comissões Internas de Supervisão (CIS), que ocorrerá em Garopaba/SC entre os 59 

dias vinte e três e vinte e seis de agosto. Posteriormente, Willian relatou a reunião da 60 

CIS Central ocorrida em oito de agosto em Porto Alegre. Essa reunião contou com a 61 

presença de Tônia Cunha Duarte da Silva, servidora aposentada da Universidade 62 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e tratou da estruturação do Plano de Carreira 63 

dos Cargos Técnicos-administrativos em Educação (PCCTAE). Na reunião tratou-se a 64 

respeito da avaliação de desempenho e seus parâmetros; sobre o dimensionamento de 65 

pessoal; e quanto à aprovação do Regimento Interno da CIS. Além disso, Willian 66 

mencionou ainda que houve debate acerca do “tele trabalho” ou trabalho remoto. 67 

Especificamente com relação a esse último assunto, destacou que o mesmo não chegou 68 

a ser tratado com tanta profundidade na reunião. 4) Assuntos gerais. Já nos assuntos 69 

gerais, o servidor Carlos Eduardo Weidlich pediu a palavra, pela Comissão Interna de 70 

Saúde, Segurança e Prevenção de Acidentes (CISSPA), para mencionar o fim das 71 

inscrições para a próxima composição da mesma (2018-2020), reforçando o convite para 72 

que os colegas participem, e disponibilizando o formulário para que os interessados 73 

preencham e entreguem na sala do Serviço de Atenção à Saúde do Servidor (SATS). 74 

Por fim, voltou-se a outro assunto já previsto na pauta: a escolha de novo membro 75 

para o Fórum Interno, tendo em vista a remoção da servidora Franciane Tusset. 76 

Definiu-se que será enviado, através do e-mail do Fórum, um convite para que o(s) 77 

interessado(s) possa(m) manifestar voluntariamente seu desejo de participar. Após essa 78 

definição, e nada mais havendo a tratar, o servidor Leonardo deu por encerrada a reunião 79 

e eu, Guilherme Garcia Teixeira, lavrei a presente ata. 80 


