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1 Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório, no 

2 prédio da Reitoria, localizado na Rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta e oito), andar térreo, 

3 Bento Gonçalves-RS, teve início a reunião do Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. A reunião foi 

4 convocada pelos membros do Fórum através de correio eletrônico no dia 14 de outubro, sendo 

5 reforçada a convocação no dia de hoje. A reunião foi conduzida pelo servidor Guilherme Garcia 

6 Teixeira, sendo discutido, com os servidores da Reitoria, os itens da pauta. 1) Informes 

7 representante TAE CONSUP. Dando prosseguimento, Guilherme passou a palavra para a servidora 

8 Suélen Patrícia dos Santos, que iniciou sua fala relembrando a reunião anterior sobre o GT do Future-

9 se, e salientando que era importante a participação dos técnicos e de uma representação do 

10 sindicato da categoria. A servidora informou que foi aprovada a resolução n̂  76 do Conselho 

11 Superior (CONSUP) que cria o grupo de trabalho com prazo para conclusão dos trabalhos de 180 

12 dias. A formação do grupo ficou configurada com um representante do SINASEFE, um da ASSUFRGS, 

13 um do ANDES, um da ADUFRGS, um representante da FASUBRA, um aluno, um diretor, o reitor e o 

14 representante TAE no CONSUP. A servidora Suélen explicou que há documentos compartilhados no 

15 drive no qual o grupo se apropria do assunto. Foi comentado que existe um novo projeto sobre o 

16 "Future-se", mas que ainda não se teve acesso a minuta apresentada pelo MEC. Foi exposto, 

17 também, que a comissão irá fazer a primeira reunião presencial do grupo de trabalho em novembro 

18 de 2019, mas até lá a servidora explicou que o grupo já terá se apropriado melhor da proposta. 

19 Sobre a pauta da reunião do CONSUP do próximo dia vinte e dois de outubro, a servidora selecionou 

20 seis pontos que considera importante comentar. O primeiro ponto é sobre a oferta de cursos EAD, 

21 item 5c da pauta do CONSUP, sendo os pareceres feitos pela Comissão de Legislação, Normas, 

22 Regimentos, Redação e Recursos e pela Comissão de Desenvolvimento Institucional e Integração 

23 Instituição-Sociedade (Comissão de Dl). A servidora leu o parecer do processo, onde o professor 

24 Eduardo, do Campus Erechim, que foi o relator da Comissão de Dl. Já na comissão de normas e 

25 legislação, a servidora Adriana Ramos fez o parecer, que comentou, no mérito, que o IFRS demorou 



26 muito para construir a regulamentação que permite a oferta de cursos regulares à distância e que 

27 isso é comum em outras instituições, mas apesar disso votou pela aprovação do processo. A 

28 servidora Greicimara Vogt Ferrari comentou que na PROEN (Pró-reitoria de Ensino) não se achava 

29 interessante EAD em cursos técnicos, mas depois surgiu a questão do PROEJA que pode ter 20% 

30 (vinte por cento) da sua carga horária em EAD, só que devido ao problema de infrequência em vários 

31 lugares, o Campus Alvorada conseguiu um dia livre por semana, situação que a legislação não 

32 permitiria dentro do presencial. Então os servidores da PROEN junto com a EAD e o Campus 

33 Alvorada perceberam que seria uma alternativa a oferta de curso EAD que ocorreria apenas em um 

34 dia e os demais seriam presencial. Para tal, deveria estar previsto na política de oferta de cursos para 

35 que o PROEJA possa ser à distância. O segundo ponto abordado por Suélen, que será discutido no 

36 CONSUP, foi a alteração do regulamento de prestação institucional de serviço do IFRS. A relatora do 

37 processo foi a servidora Adriana Ramos. Após ler o relato geral, a servidora Suélen comentou o 

38 relato expondo que, quando for um serviço não necessariamente de extensão, possa-se reduzir as 

39 instâncias desse processo já que a lei só exige uma. Atualmente passaria pela Comissão de 

40 Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) e Conselho de Campus. A servidora Suélen leu o artigo 

41 16 do regulamento: "Quando a prestação de serviço Institucional envolver recursos financeiros esses 

42 devem ser repassados prioritariamente através de fundação de apoio podendo ser repassadas 

43 diretamente ao IFRS via depósito em conta única da união ou executadas pela própria demandante 

44 de serviços". Suélen ainda disse que a relatora comentou que esse artigo dá preferência ao uso das 

45 fundações de apoio, já que o IFRS tem o amparo das fundações quando a demanda envolve 

46 recursos. Então, a relatora aprova a alteração, porém com a condicional citada acima. Após 

47 discussões sobre como se daria a prestação de serviço em caso de o projeto ser de extensão, a 

48 servidora Suélen elucidou como funcionava os trâmites quando trabalhava no Departamento de 

49 Licitações e Contratos (DLC). Foi comentado que, quando era realizado concursos no IFRS, boa parte 

50 da gestão financeira era feita pela FAURGS. A servidora afirmou que esse trabalho realizado pela 

51 fundação facilitava o encargo do IFRS, uma vez que ela fazia a prestação de contas e não era 

52 necessário prever recursos no ano anterior por parte do Instituto. A servidora comentou não saber 

53 se o processo para prestação de serviço para a extensão via fundação seria diferente. Também, foi 

54 lida a parte do parecer da relatora que fala da possibilidade de que recursos financeiros repassados 

55 diretamente ao IFRS via depósito em conta única da união não garantem que os mesmos sejam 
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56 utilizados para os devidos fins, conforme já se observou com recursos próprios arrecadados por 

57 instituições de ensino que foram destinados a pagamento de aposentadorias e pensões. Suélen falou 

58 que outro argumento utilizado é de que o servidor coordenador teria que ter previsto a prestação de 

59 serviço no ano anterior e contada na previsão orçamentária do IFRS. A servidora comenta ainda que, 

60 em algum caso, surgem projetos que só poderão ser executados se for via fundação. Após nova 

61 discussão entre os presentes para esclarecer dúvida a respeito da prestação de serviço para projetos 

62 de extensão, a servidora Suélen lembrou que se o IFRS já tem uma portaria de convénio com as 

63 fundações que ampara diversas atividades do instituto, seria adequado que essa prestação de 

64 serviço passasse pelas fundações conveniadas. Dando prosseguimento, Suélen leu o item 9b da 

65 pauta do CONSUP, que fala sobre a Política de Agroecologia, Segurança Alimentar e Nutricional 

66 Sustentável e Educação Ambiental (PIAS) do IFRS. Suélen fez a leitura do parecer desta pauta e 

67 solicitou a participação da servidora Adriana Machado Maestri Carvalho para comentar o parecer 

68 sobre o tema. Suélen comentou ainda que o voto do parecer foi pela aprovação da política, e 

69 lembrou que o processo foi extenso e teve diversas fase, mas a sua análise foi tranquila já que 

70 atende a legislação. Posteriormente, a servidora Adriana Machado comentou que atualmente não se 

71 tem uma forma de se fazer segurança alimentar dos servidores do IFRS, mas apenas dos estudantes. 

72 Ela também comentou que a questão da segurança alimentar, dentro do contexto da agroecologia e 

73 do meio ambiente, são áreas que carecem de atenção e discussão dentro da instituição. A servidora 

74 expôs que a política foi construída durante 2 (dois) anos por um grupo que tinha representação de 

75 todos os campi do IFRS, com exceção do Campus Sertão, que mesmo sendo um Campus agrícola, 

76 não fez questão de participar. Ainda, a servidora relatou as diversas ações realizadas pelo IFRS, 

77 dentre elas cita o termo de cooperação técnica com o estado do RS para incentivar a agroecologia e 

78 produção orgânica, sendo que o IFRS já é o maior parceiro do estado na agroecologia e a política 

79 expressa a consolidação e a continuação do trabalho. Também foi comentado que a ideia é 

80 "ecologizar" os currículos que hoje, muitos não abordam esse tema. Dando prosseguimento, a 

81 servidora Suélen falou sobre o regimento do comité de gestão de pessoas, elaborado por um grupo 

82 de trabalho e encaminhado e debatido internamente pelo colegiado e teve sua minuta aprovada em 

83 agosto de 2019. Após essa aprovação, o documento passou pelo Departamento de Normas e 

84 Legislação que o aprovou também. Suélen comentou que o trabalho do grupo iniciou em março de 

85 2019 e teve a participação de servidores dos campi Canoas, Vacaria, Restinga e da Reitoria. 
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Posteriormente, a servidora leu alguns tópicos do regimento e comentou que o comité criado se 

equipara aos demais existentes, tendo caráter consultivo e colaborando, desse modo, com as 

políticas de gestão de pessoas, as quais irão absorver demandas que hoje dependem de criação de 

grupos de trabalho no CONSUP para serem resolvidas. Foi destacado que a composição do comité 

feita pelos coordenadores das Coordenadorias de Gestão de Pessoas (CGP's) e pelo diretor de gestão 

de pessoas, que o presidirá. A servidora Suélen abordou o último ponto da primeira pauta, que foi o 

regimento interno da comissão permanente de avaliação de documentos (CPADOC). Suélen leu o 

memorando encaminhado pelo servidor Guilherme Garcia Teixeira ao CONSUP. A proposta de 

regimento cita legislações e a composição da comissão. Em seguida Suélen passou a palavra para 

Guilherme fazer suas considerações sobre o regimento da CPADOC. Guilherme explicou que as 

demandas por eliminação de documentos existem desde antes da criação da Coordenadoria de 

Gestão Documental (CGeD), principalmente em função da falta de espaço físico. O servidor também 

explicou sobre as atribuições dos membros da Comissão no âmbito da Reitoria e sobre as questões 

de eliminação de documentos de maneira consciente, evitando o descarte de minutas, rascunhos e 

demais documentos com informações pessoais e/ou restritas no lixo comum. Informou que a CGeD 

está recolhendo os documentos que não são considerados documentos de arquivo dos setores para 

que esses possam ter sua eliminação aprovada posteriormente e ser doados a uma cooperativa de 

reciclagem, conforme legislação vigente. Em seguida, o servidor Guilherme passou para a discussão 

da segunda pauta. 2) Apresentação do Relatório da Comissão de Organização e Acompanhamento 

(COA) do Programa de Capacitação - 2019. O servidor Willian Miranda Rustick explicou que em 

função dos servidores já saberem do que se trata o Levantamento das Necessidades de Capacitação 

(LNC) e do trabalho que foi realizado pela COA, daria somente um feedback do que conseguiram 

fazer com a metodologia aplicada no levantamento. Dando prosseguimento, Willian falou que foram 

levantadas cento e vinte e quatro capacitações coletivas das trinta e oito equipes de trabalho 

identificadas pelos setores e servidores. Dentre as capacitações, citou a grande demanda de 

capacitação na área de arquivos e a guarda de documentos. Explicou que as capacitações foram 

agrupadas por temáticas, resultando nas cento e vinte e quatro capacitações com temáticas 

distintas. Ainda falou que em função de não haver recursos para a realização das capacitações 

levantadas, solicitaram que as equipes de trabalho ranqueassem suas necessidades de capacitação 

para que a Comissão pudesse levá-las ao reitor e à gestão, de acordo com as prioridades elencadas 

4 



116 pelas equipes. Disse também que, ainda assim, das trinta e oito necessidades de capacitação, muitas 

117 não seriam realizadas esse ano. Willian falou que a Comissão destacou três benefícios ao utilizar essa 

118 metodologia de levantamento. O primeiro foi o compartilhamento de informações da dimensão 

119 individuai entre os membros das equipes, permitindo ao setor organizar eventuais ausências e 

120 afastamentos para estudos no ano seguinte, sendo que as equipes de trabalho aprovaram a 

121 discussão das necessidades de forma compartilhada. O segundo benefício foi a maior clareza sobre 

122 as necessidades de capacitação, permitindo à COA identificar repetições de temas entre equipes e 

123 melhor detalhamento das demandas, de forma a melhorar o encaminhamento das demandas, bem 

124 como especificar a real demanda de capacitação. Willian deu como exemplo que, em anos 

125 anteriores, o servidor listava como demanda de capacitação a participação em um Fórum, sem 

126 especificar exatamente qual a demanda de capacitação, o que dificultava o trabalho do 

127 Departamento de Desenvolvimento de Pessoas e da Coordenadoria de Capacitações. Já o terceiro 

128 ponto positivo foi a vinculação obrigatória dos temas de capacitação demandados a, no mínimo, um 

129 objetivo estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o que contribuiu para 

130 divulgação dos objetivos estratégicos do PDI e consequente maior alinhamento institucional. Willian 

131 ressaltou que a Comissão percebeu que muitos servidores desconheciam o PDI. Willian ainda falou 

132 que a conversa com cada equipe permitiu também identificar lacunas e gargalos que afetam o bom 

133 desempenho das atividades, além das necessidades de capacitação. Dentre os sete gargalos 

134 administrativos apontados, Willian esclareceu que dois deles são responsáveis por praticamente 50% 

135 desses problemas, que são: dificuldade/falta de padronização de sistemas e mapeamento de 

136 processos/fluxos. Ressaltou que se fossem atacados esses dois gargalos, metade dos problemas da 

137 Reitoria estariam resolvidos. Willian ainda citou os demais gargalos, que são: falta de engajamento: 

138 gestão de riscos/demandas não planejadas; falta de autorreconhecimento com o PDI: rotatividade e 

139 acúmulo de atividades dos campi. Willian falou que agora a Diretoria de Gestão de Pessoas irá 

140 adaptar o LNC ao Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Não havendo mais dúvidas ou 

141 considerações a fazer sobre a segunda pauta, Guilherme passa para a pauta seguinte. 3) Informes 

142 sobre a eleição para a Comissão Interna de Supervisão (CIS) do PCCTAE. O servidor Willian Miranda 

143 Rustick informou que o mandato de três anos da CIS está terminando e que precisamos iniciar o 

144 processo eleitoral para a nova composição. Disse também que a CIS Central elaborou um edital 

145 único para todas as unidades do IFRS, publicado no dia de ontem. Também ressaltou a importância 
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146 da CIS e de sua experiência na comissão e disse que dessa reunião do Fórum precisava sair os 

147 membros da comissão eleitoral, uma vez que na Reitoria não temos Comissão Permanente Eleitoral. 

148 Willian leu o cronograma do edital para esclarecer as datas aos possíveis membros da comissão 

149 eleitoral. A servidora Cíntia Tavares Pires da Silva contribuiu falando que sua experiência como 

150 membro da CIS foi boa e alertou que todos os servidores em algum momento vão passar por um 

151 afastamento para qualificação, liberação de carga horária ou outro processo que, obrigatoriamente 

152 vai passar por colegas na Comissão. Sendo assim, cada servidor que ainda não fez parte da CIS 

153 deveria participar e contribuir. Guilherme fez o apelo aos presentes na reunião para que se 

154 candidatem a comissão eleitoral. Após discussão entre os presentes, candidataram-se para fazer 

155 parte da comissão eleitoral os seguintes servidores: Catúcia Peres Alves Lerina, Bruno Diniz Machado 

156 e Liliane Gonçalves Borges. Willian informou que enviaria e-mail aos servidores da Reitoria no intuito 

157 de verificar se mais alguém tem interesse de fazer parte da comissão eleitoral. Dando 

158 prosseguimento a reunião, Guilherme passa para a última pauta. 4) Assuntos gerais. O servidor 

159 Leonardo da Silva Cezarini pede a palavra para fazer dois esclarecimentos pelo Sindicato Nacional 

160 dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) - Seção Bento 

161 Gonçalves. Leonardo esclarece que o Sindicato protocolou junto ao Gabinete do IFRS um pedido de 

162 posicionamento sobre o Projeto Future-se, uma vez que o Grupo de Trabalho instituído no Conselho 

163 Superior do IFRS tem prazo de terminar seus trabalhos somente em abril de 2020. Leonardo também 

164 esclarece que o e-mail enviado por uma servidora para todos os e-mails institucionais dos servidores 

165 diz respeito somente a ela e aos autos de um processo, não sendo uma nota oficial do Sindicato 

166 sobre o caso, como havia sido colocado por ela no e-mail. Esclarece ainda que estão dando o suporte 

167 necessário à servidora, pois o Sindicato tem com um dos seus objetivos representá-la. Nada mais a 

168 ser tratado, o servidor Guilherme Garcia Teixeira, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, 

169 Bruno Diniz Machado, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros 

170 da Comissão do Fórum Interno dos Servidores jja Reitoria presentes na reunião. 

Bruno Diniz Machado 

Claudineli Carin Seiffert 

Guilherme Garcia Teixeira 
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