
ATA N° 08/2018 

Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 
No dia seis de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas, reuniu-se no auditório da 1 

Reitoria do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Rua General Osório, 348), o Fórum 2 

dos Servidores da Reitoria. O servidor Guilherme Garcia Teixeira deu as boas e passou 3 

a palavra para a servidora Suelen Patrícia dos Santos para passar as informações 4 

recentes relativas ao Conselho Superior (CONSUP). A servidora informou que o 5 

CONSUP irá formar calendário para o próximo ano. Também foi ressaltada a apreciação 6 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI IFRS 2019-2023) e a formação do Plano 7 

de Auditoria Interna de 2019. A servidora foi incumbida de levar ao Conselho um pedido 8 

de esclarecimento sobre o Regimento da CIS-Central em que fica vedada a participação 9 

de servidores em exercício nos setores de gestão de pessoas. A servidora também 10 

comunicou que a partir de agora irá enviar um resumo sobre a pauta do CONSUP antes 11 

da reunião do Fórum de Servidores da Reitoria. Após estes comunicados foi passada a 12 

palavra para o servidor Willian Miranda Rustick que passou informes sobre a CIS-13 

Central. Este afirmou que não ocorreram, recentemente, reuniões formais da comissão. 14 

Após foram passados informes sobre o Grupo de Trabalho sobre o Dimensionamento 15 

de Pessoal. Este Grupo de Trabalho está buscando exemplos de outras instituições 16 

para formalizar o dimensionamento no âmbito da Reitoria. O outro Grupo de Trabalho 17 

foi sobre a formatação do Regimento Interno da Reitoria que ainda está estudando e 18 

juntando dados. Este grupo irá propor primeiramente fazer um regimento apenas voltado 19 

para como está organizado hoje. Depois foi passada a palavra para o servidor Leonardo 20 

da Silva Cezarini para informes sobre o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da 21 

Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE). Ocorreu eleição e a chapa 22 

foi mudada, esta, com a proposta de buscar sugestões pessoais para a melhora do 23 

sindicato. No último ponto da pauta foi explicitada a necessidade de mudança dos 24 

representantes do Fórum dos Servidores, ficando encaminhado que será enviado e-mail 25 

firmando data para que os nomes dos representantes fossem apresentados. Nada mais 26 

tendo a constar, eu, Leonardo da Silva Cezarini, lavro a presente. 27 


