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Ao dia dez do mês de outubro de dois mil e dezoito, às treze horas, no auditório do 1 

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

reuniram-se os servidores da Reitoria, onde foram discutidas as seguintes pautas: 1. 3 

Esclarecimentos acerca da Instrução Normativa Nº 01, de 18 de julho de 2018, que trata 4 

das regras e procedimentos para a concessão, indenização, parcelamento e pagamento 5 

da remuneração de férias. 2. Definição do método de apreciação do Regimento 6 

complementar da Reitoria: quem terá direito a voto e sob que condições. 3) Assuntos 7 

gerais. No início da reunião foi lembrado aos presentes que está aberta, de 08 a 28 de 8 

outubro, a consulta pública ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023), e 9 

que esta é mais uma oportunidade para a comunidade do IFRS participar da construção 10 

do PDI. Posteriormente as colegas Lysandra Ramos Tieppo e Rafaela Padilha, da 11 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), esclareceram as dúvidas da Instrução Normativa 12 

Nº 01, de 18 de julho de 2018, a respeito das férias. As colegas citaram que uma das 13 

principais alterações foi o prazo para programação de férias, que deverá ser entregue na 14 

DGP com, no mínimo, 45 dias de antecedência. Outra alteração comentada foi o gozo do 15 

período de férias que deve ser tirado dentro do exercício; caso o servidor queira tirar no 16 

próximo exercício será necessária uma justificativa da chefia imediata. O intuito é evitar 17 

casos de acúmulo de férias no qual o servidor acaba tendo que tirar tudo de uma vez para 18 

não perder o período, o que acaba prejudicando a programação de trabalho dos setores. 19 

Foi citado que a justificativa, por enquanto, seja feita no próprio formulário, mas que 20 

posteriormente será implementado um sistema web para marcação de férias, e que esse 21 

sistema poderá alterar os prazos que hoje existem na Instrução Normativa citada acima. 22 

Após discussões e esclarecimentos, a DGP colocou-se à disposição para tirar as dúvidas 23 

que os servidores ainda possam ter e se passou para discussão do segundo ponto de 24 

pauta. O integrante da Comissão do Regimento complementar da Reitoria, Lael Nervis, 25 

lembrou que na última reunião do Fórum foi discutido como seria a forma votação e quem 26 

poderia votar na assembleia de aprovação da minuta do Regimento complementar da 27 

Reitoria. O colega justificou que a votação não ocorreu na última reunião do Fórum em 28 



função da baixa presenta dos servidores da Reitoria. Após solicitação, os membros da 29 

comissão explicaram como o trabalho está sendo realizado e como será a consulta 30 

pública do documento para depois passar pela votação na assembleia; lembrou-se ainda 31 

que as Pró-reitoras terão papel fundamental na construção do documento. Também foi 32 

pedido que a Comissão repassasse o cronograma com os prazos para conclusão dos 33 

trabalhos. Foi lido o cronograma inicial da comissão que seria: 12 de setembro de 2018 34 

(Reunião para finalização da minuta parcial); 13 de setembro a 03 de outubro de 2018 35 

(Reunião com as Pró-reitorias e Diretorias sistêmicas para que cada equipe 36 

revise/insira/atualize as suas contribuições); 5 de outubro de 2018 (Prazo final para 37 

retorno das propostas recolhidas); 26 de outubro de 2018 (Finalização da minuta que será 38 

encaminhada para consulta pública); 29 de outubro a 12 de novembro de 2018 (consulta 39 

pública); 30 de novembro de 2018 (Finalização do documento); a plenária de aprovação 40 

ficaria para 2019. Foi ressaltado que o cronograma está atrasado em função de decisões 41 

que deveriam ser tomadas em reuniões anteriores, mas ainda teria tempo para entregar a 42 

minuta do Regimento em um prazo razoável. Foi pedido que se atualizasse o cronograma 43 

com os novos prazos e que se seja dado publicidade desse cronograma aos servidores 44 

da Reitoria. Depois dos esclarecimentos, iniciou-se a votação para definir qual será o 45 

método de apreciação do Regimento complementar da Reitoria. A primeira definição seria 46 

a respeito de quem teria direito a voto na assembleia de aprovação do Regimento: se os 47 

servidores em exercício na Reitoria, apenas, ou os servidores lotados na Reitoria; e a 48 

segunda definição a que diz respeito a como se dará a votação: se por voto simples ou 49 

por representatividade dos setores. Na primeira votação, dos presentes, 20 escolheram 50 

que só poderão votar os servidores lotados na Reitoria, e 11 escolheram a opção em que 51 

os servidores em exercícios poderiam votar. Na segunda votação a maioria absoluto 52 

escolheu por voto simples. Nada mais havendo a constar, eu, Bruno Diniz Machado 53 

encerro a presente ata. 54 

 


