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Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às treze horas, no Auditório (térreo) 1 

da Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), 2 

reuniram-se os servidores para a reunião do Fórum Interno, sob coordenação da servidora 3 

Constance Manfredini. A servidora deu início à reunião agradecendo a presença dos servidores. 1. 4 

Fala da servidora Jacira Casagrande sobre as vagas da garagem. A servidora Jacira Casagrande 5 

pediu a palavra no início da reunião para prestar esclarecimentos acerca da alteração na 6 

distribuição das vagas na garagem da Reitoria, informando que os servidores podem estacionar em 7 

qualquer vaga, exceto naquelas identificadas com um cone, destinadas aos veículos oficiais que 8 

retornarão durante o expediente, e na vaga reservada ao Reitor do IFRS. 2. Apresentação da 9 

representante suplente da Reitoria no CONSUP. Em seguida, foi passada a palavra para a 10 

servidora Adriana da Silva Machado, escolhida como representante suplente dos técnico-11 

administrativos da Reitoria do IFRS no Conselho Superior (CONSUP) da instituição através de 12 

votação realizada no último dia 16 de abril. A servidora colocou-se à disposição para colaborar, 13 

juntamente com a colega Suelen Patricia dos Santos, no sentido de levar as pautas de interesse dos 14 

servidores da Reitoria àquele Conselho. 3. Informes da representante TAE no CONSUP – Suelen 15 

Patricia dos Santos. A servidora Suelen falou sobre as discussões ocorridas na última reunião do 16 

CONSUP, realizada em 23 de abril, no Campus Ibirubá do IFRS. A servidora falou que as reuniões do 17 

Conselho, a exemplo desta última, acontecerão também em diversos outros campi da instituição. 18 

Na reunião foi aprovado o Relatório Anual de Gestão. Criou-se também a Comissão de Regramento 19 

do Processo Eleitoral para escolha do futuro Reitor do IFRS. Essa comissão terá a atribuição de 20 

regular o processo previsto para ocorrer até o mês de fevereiro de 2020, quando se encerra o 21 

mandato do atual Reitor, Prof. Júlio Xandro Heck, e tem até 90 dias para dar início ao processo 22 

eleitoral. As demais pautas discutidas na última reunião do CONSUP foram de interesse mais dos 23 

discentes e docentes da instituição que propriamente dos servidores, tais como criação de cursos e 24 

aumento de vagas nos já existentes e alteração de regime de trabalho, por exemplo. Sugeriu-se 25 

sobre o envio da pauta da reunião do CONSUP para os servidores antes da ocorrência da mesma, 26 

para que se possam fazer considerações a ser levadas para a reunião. Para isso, faz-se necessário 27 
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que as reuniões do Fórum voltem a ocorrer, por exemplo, nas segundas-feiras anteriores às 28 

reuniões do Conselho Superior, o que ficou definido. 4. Apresentação da Dissertação da servidora 29 

Claudineli Carin Seiffert – Acesso e Transparência ativa de informações e documentos do IFRS 30 

através da plataforma arquivística AtoM. A servidora fez uma breve fala acerca de sua dissertação 31 

de mestrado, defendida no último mês de março, e que trata do uso da plataforma Access to 32 

Memory (AtoM) para acesso aos documentos institucionais do IFRS; lembrando que já estão 33 

disponíveis nessa plataforma as cópias digitais dos documentos do Fórum dos Servidores e os das 34 

Comissões para escolha dos representantes TAE da Reitoria do IFRS no CONSUP dos últimos três 35 

processos eleitorais. O AtoM deverá atender em breve a todos os campi e Reitoria da instituição na 36 

demanda de plataforma adequada para acesso aos documentos acumulados pelos seus diversos 37 

setores, tendo em vista os requisitos de descrição que exige e a possibilidade de que esses 38 

documentos sejam replicados, por exemplo, no portal da instituição. A servidora fez ainda 39 

comentários acerca de sua defesa e das considerações da banca, muitas delas elogiosas à 40 

instituição e à ideia de promover o acesso aos documentos institucionais dessa forma. Falou sobre 41 

a importância de se preservar todos os documentos de forma adequada. Os colegas presentes 42 

fizeram questionamentos acerca do sigilo de alguns documentos produzidos e sua disponibilização 43 

na plataforma AtoM, ao que a servidora esclareceu que, na verdade, tratam-se de documentos 44 

restritos e não sigilosos, tendo em vista que esta última classificação depende do parecer de uma 45 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos que ainda não temos instituída no 46 

IFRS. Foi sugerido ainda que outros servidores que tenham feito ou vierem a fazer trabalhos como 47 

dissertações e teses que tenham relação com o IFRS apresentem os resultados dos mesmos para 48 

os colegas no Fórum dos Servidores, considerando a importância que isso tem em seu trabalho 49 

individual e em equipe e que recebem, para realizar esses estudos, liberação de carga horária, 50 

afastamento para qualificação ou bolsas de estudo, por exemplo. 5. Comissão para 51 

dimensionamento de pessoal da Reitoria (Portaria Nº 1054, de 07 de agosto de 2018). Abriu-se 52 

espaço para que as Comissões formadas na Reitoria em 2018 fizessem considerações acerca do 53 

trabalho já realizado bem como sobre os próximos encaminhamentos. A Comissão de 54 

Dimensionamento esteve representada pelo servidor Bryan Aislan Zinn, que disse que a Comissão 55 

está finalizando a elaboração de três questionários: um sobre as condições de trabalho dos 56 

servidores por setor, um sobre as condições individuais de trabalho (tais como motivação etc), e 57 

um sobre os processos de trabalho, este último também para toda a equipe de cada setor. O 58 
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servidor informou que esses questionários devem ser aplicados até o mês de junho do corrente 59 

ano. Num primeiro momento, para um diagnóstico inicial, foi escolhida como modelo a Pró-reitoria 60 

de Extensão (Proex) – por ser a que atualmente tem o menor número de servidores. Esse 61 

diagnóstico inicial com a Proex deve levar a ajustes antes que os mesmos sejam efetivamente 62 

enviados para todos os setores da Reitoria. Ressaltou-se, por fim, certa dificuldade que a Comissão 63 

tem encontrado no que se refere a exemplo de aplicação de uma metodologia de trabalho que 64 

consiga dar conta de toda a complexidade caraterística dos mais diversos setores da instituição. 6. 65 

Comissão para dimensionamento do espaço físico da Reitoria (Portaria Nº 1053, de 07 de agosto 66 

de 2018). A Comissão de dimensionamento de espaço físico da Reitoria esteve representada na 67 

ocasião pela servidora Queila Tomielo de Carmargo, que fez uma apresentação de slides com as 68 

respostas obtidas através de um formulário enviado por e-mail para os servidores da Reitoria. O 69 

formulário continha perguntas sobre suas condições de trabalho e procurou identificar seu nível de 70 

satisfação e opinião em relação à adequação dos espaços físicos, de modo a balizar os estudos e 71 

análises da Comissão. As cem respostas obtidas estão sendo analisadas pela Comissão para que, a 72 

partir delas, possam-se fazer sugestões de alteração e melhoria nesse sentido. 7. Comissão para 73 

revisão do Regimento Complementar da Reitoria (Portaria Nº 1055, de 07 de agosto 2018). A 74 

Comissão de revisão do Regimento complementar da Reitoria esteve representada pelo servidor 75 

Lael Nervis, que falou sobre o envio, na noite anterior, de um e-mail para os servidores com a 76 

proposta de Regimento complementar da Reitoria para que os servidores façam sugestões de 77 

alteração, via formulário, até o próximo dia 7 de maio. Nesse primeiro documento consta a 78 

estrutura atual, com a nomenclatura e as atribuições de cada setor. Posteriormente, no dia 14 de 79 

maio, será realizada uma plenária no Auditório (térreo) da Reitoria na qual essa proposta, já com 80 

as alterações sugeridas pelas servidoras e servidores, será discutida e, se for o caso, aprovada; o 81 

documento, após aprovação, será enviado para apreciação do Conselho Superior do IFRS. O 82 

servidor informou ainda que, após essa plenária, deverá ser enviado um segundo documento, este 83 

que advirá de uma proposta de estrutura ideal, com alterações de nomenclatura de setores, por 84 

exemplo. Esse último documento será enviado inicialmente para os gestores, para que esses o 85 

discutam e façam suas considerações em conjunto com seus os servidores de seus setores. Esses 86 

dois estudos, posteriormente, embasarão as propostas concretas de alteração, por exemplo, na 87 

nomenclatura e nas atribuições desses setores. Os servidores ressaltaram ainda que em breve 88 

também serão revistos outros documentos norteadores do IFRS, como o Regimento e o Estatuto, 89 
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sendo importante, portanto, que todos esses documentos tenham congruência entre si. Os 90 

servidores discutiram sobre alguns pontos que julgam pertinentes e importantes de serem revistos 91 

e alterados na oportunidade de discussão do Regimento Complementar, buscando-se uma 92 

padronização de nomenclatura e esclarecimentos sobre a distribuição de cargos de direção e 93 

funções gratificadas dos setores. Nesse sentido sugeriu-se uma reunião com o Reitor, Prof. Júlio 94 

Xandro Heck, e com outros gestores, para que os mesmos tenham a oportunidade de prestar esses 95 

esclarecimentos. Por fim, o servidor Lael ressaltou que acredita ser importante que as três 96 

comissões (de dimensionamento de pessoal, de espaço físico e de revisão do regimento 97 

complementar) possam ter um espaço para discutirem juntas os resultados que têm alcançado e 98 

encontrar possíveis ações de estreitamento de trabalhos, tendo em vista a complementariedade 99 

que têm entre si. 8. Assuntos gerais. Nos assuntos gerais, a servidora Claudineli Carin Seiffert falou 100 

sobre a conclusão da montagem das estantes no Arquivo Central, que em breve poderá começar a 101 

receber os documentos de caráter intermediário e permanente dos setores da Reitoria. Ressaltou 102 

que o Arquivo deve receber apenas documentos, e não outros tipos de material, e que a 103 

Coordenadoria de Gestão Documental (CGED) é o setor responsável por autorizar e acompanhar a 104 

transferência e o recolhimento dessa documentação para o espaço. O servidor Willian Miranda 105 

Rustick fez alguns esclarecimentos pela Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos 106 

Técnico-administrativos (CIS – Reitoria) sobre revisão de fluxos internos e formulários para 107 

aprovação de licenças e afastamento para qualificação de servidores. A servidora Constance 108 

ressaltou que o Fórum ainda precisa de dois ou três novos membros, a fim de renovar a 109 

composição atual, cujo mandato deveria ter se encerrado ainda no mês de dezembro do último 110 

ano; nenhum servidor manifestou-se espontaneamente através dos e-mails enviados em 11 e 22 111 

de janeiro de 2019. Até o presente momento apenas a servidora Raquel Selbach Machado 112 

Colombo manifestou, em conversa com um dos membros, sua intenção em compor o Fórum. 113 

Indagando-se os presentes, a servidora Claudineli Carin Seiffert (CGED) expressou concordância em 114 

participar da nova composição do Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. Encaminhamentos. a) 115 

Ficou estabelecido que se busque ao menos mais um membro para que uma nova Portaria de 116 

composição do Fórum seja feita. Foi solicitado aos presentes que conversem com seus colegas 117 

sobre seu interesse. b) Ficou estabelecido que o Fórum deve enviar um e-mail ao Gabinete do 118 

Reitor solicitando uma reunião para esclarecimentos sobre a distribuição de cargos e funções entre 119 

os setores da Reitoria bem como sobre sua nomenclatura. Esse encontro deve ocorrer depois da 120 
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plenária da Comissão de revisão do Regimento Complementar, prevista para o próximo dia 14 de 121 

maio. c) Ficou estabelecido que o Fórum deve enviar um e-mail para os representantes das três 122 

comissões (de dimensionamento de pessoal, de espaço físico e de revisão do regimento 123 

complementar) propondo uma reunião entre elas para que se possam discutir o andamento de 124 

seus trabalhos e possíveis estreitamentos de trabalho. Nada mais havendo a tratar, eu, Guilherme 125 

Garcia Teixeira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada pelos membros do Fórum, será 126 

arquivada. Bento Gonçalves, 25 de abril de 2019. 127 


