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

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

(IFRS), reuniram-se os servidores da Reitoria para a reunião do Fórum Interno, onde 3 

foram discutidas as seguintes pautas: 1. Apresentação do novo membro do Fórum. 4 

2. Informes da representação TAE no Conselho Superior (CONSUP). 3. Informes 5 

sobre o Fórum das Comissões Internas de Supervisão (CIS) do Plano de Carreira 6 

dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação (PCCTAE). 4. Comissão para 7 

revisão do Regimento complementar da Reitoria. 5. Informes e esclarecimentos de 8 

dúvidas sobre os exames periódicos pelo Setor de Atenção à Saúde do Servidor 9 

(SATS). 6. Assuntos gerais. A reunião se inicia com a apresentação do novo membro 10 

do fórum, Bruno Diniz Machado (Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional – 11 

PRODI), que ocupará o lugar de Francine Tusset (Pró-reitoria de Ensino – PROEN). 12 

O servidor fez uma breve apresentação e falou das expectativas de participar da 13 

Comissão do Fórum, e se colocou à disposição para ajudar com os demais 14 

membros. O membro Guilherme Garcia Teixeira lembrou que a escolha do novo 15 

membro se deu inicialmente com um e-mail enviado aos servidores, dia 14 de 16 

agosto de 2018, solicitando que os interessados em fazer parte da comissão se 17 

manifestassem em até 7 (sete) dias e, caso houvesse mais de um interessado, seria 18 

decidido pelo Fórum a forma para escolha do novo membro. Tendo em vista que não 19 

houve mais interessados, o novo membro é o servidor Bruno, que já havia na 20 

reunião anterior colocado-se à disposição para participar caso isso ocorresse. 21 

Posteriormente a servidora Suelen Patrícia dos Santos, representante dos TAES no 22 

CONSUP, fez o relato da última reunião do Conselho, ocorrida em 21 de agosto de 23 

2018 em Porto Alegre. Dos informes da reunião destacou-se que houve a escolha de 24 

um docente, Gregório Durlo Grisa, do Campus Bento Gonçalves, para integrar a 25 

Comissão Central do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023). No 26 

momento seguinte foram feitos dois pareceres pela servidora: um sobre a sugestão 27 

de alteração do artigo 5° (quinto) do Regimento da Comissão de Tecnologia da 28 

Informação (ComTI), referente às reuniões onde em algumas os membros do ComTI 29 



 

não queriam ter prazo por não ter pauta. Após parecer da Comissão de Normas foi 30 

autorizada a alteração, com a ressalva de que as reuniões via Whatsapp fossem 31 

publicizadas quando a pauta fosse relevante. O outro parecer era de pauta fechada 32 

e por enquanto a servidora não pode dar maiores informações, pois foi pedido vista 33 

deste parecer e na próxima reunião do CONSUP, no dia 23 de outubro, poderá se ter 34 

o acesso ao mesmo. Outro ponto abordado foi a questão das fundações, no qual 35 

Suelen manifestou na reunião que não achava coerente se trabalhar com apenas 36 

uma fundação, hoje a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande 37 

do Sul (FAURGS), principalmente nas questões de licitação, onde é necessário mais 38 

de um orçamento conforme artigo 24 (vinte e quatro) da Lei nº 8.666/93. Foi dito pela 39 

servidora Tatiana Weber e pela PRODI, que foi credenciada a FEEng (Fundação 40 

Empresa-Escola de Engenharia da UFRGS), e que novas fundações seriam 41 

credenciadas. Foi citado também que há outros IF’s com credenciamento de várias 42 

empresas. No Rio Grande do Sul, o Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) tem a 43 

sua própria fundação, e que o IFRS irá na mesma direção para ter uma fundação 44 

própria, mas seria necessária mais estrutura. Também foi citado o problema da 45 

FAURGS ter um de seus responsáveis fazendo uso de tornozeleira eletrônica, e foi 46 

comentado na reunião do CONSUP que não seria prudente o IFRS ter uma 47 

declaração de reputação ético- profissional da FAURGS assinada pelo seu atual 48 

presidente. A representante dos técnicos no CONSUP salienta que questionará, na 49 

próxima reunião do CONSUP, o porquê de apenas uma fundação estar credenciada 50 

e como é o processo de credenciamento no IFRS. Além disso, no início da reunião 51 

houve dois pedidos de urgência na pauta: um deles era um pedido do Professor 52 

André Rosa Martins referente a um recurso do servidor Douglas Neves Ricalde, que 53 

foi indeferido. No final do parecer, o conselheiro Odair Jose Spenthof, do Campus 54 

Sertão, sugeriu a criação de um grupo de trabalho para todo tipo de assédio no 55 

IFRS, com a participação de todos os sindicatos, um representante discente, um 56 

representante docente, um representante da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) 57 

e outros indicados pelo Reitor. Num prazo de 180 (cento e oitenta) dias deverá ser 58 

elaborado uma política de combate ao assédio; depois será aprovado pelo CONSUP 59 

em formato de resolução. A outra pauta de urgência foi levantada pelo conselheiro 60 

Marcelo Augusto Rauh Schmitt, do Campus Porto Alegre, sobre o auxílio-61 

permanência para os alunos no mês de julho que, segundo o mesmo, a PROAD não 62 

dividia corretamente os valores e faltou o auxílio para os estudantes, ocorrendo de 63 



 

muitos não conseguiram ir para as aulas no mês citado. O conselheiro solicitou o 64 

pagamento retroativo e melhor distribuição dos recursos; houve pronunciamento da 65 

PROAD e da PROEN explicando o motivo do ocorrido e posteriormente foi aprovado 66 

o pagamento. A representante Suelen citou outro ponto de pauta que foi a proposta 67 

de alteração na contratação de professores substitutos, já que, segundo os colegas 68 

da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do Campus Porto Alegre, o atual 69 

documento que rege a contratação burocratiza o processo. Após discussão os 70 

conselheiros André Rosa Martins e Adriana de Farias Ramos, representantes da 71 

Comissão de Normas e Legislação, e os envolvidos acordaram que um colega 72 

apresentaria emendas ao documento atual. Foi solicitado que a partir de agora, se 73 

possível, as pautas do CONSUP fossem encaminhadas antes da reunião do Fórum 74 

aos servidores da Reitoria. Depois, o servidor Guilherme agradeceu a representante 75 

Suelen e retomou outro ponto de pauta da reunião, que seriam os esclarecimentos 76 

sobre os exames periódicos pelo Setor de Atenção à Saúde do Servidor (SATS). A 77 

servidora do SATS, Catúcia Peres Alves Lerina, explicou o processo e esclareceu as 78 

dúvidas dos servidores presentes na reunião e reforçou que foi mandado um e-mail 79 

para os servidores com o passo-a-passo de como acessar o Sistema de Gestão de 80 

Pessoas (SIGEPE) do Governo Federal para realizar os procedimentos para fazer os 81 

exames; reforçando que, caso houvesse alguma dúvida, que se procurasse a SATS 82 

para esclarecimento. Também explicou que não é preciso fazer todos os exames, 83 

caso o servidor já tenha feito algum e por isso que as guias, disponíveis no SIGEPE, 84 

irão orientar qual exame o servidor deve fazer. Posteriormente o colega William 85 

Miranda Rustick deu o relato do Fórum Nacional das Comissões Internas de 86 

Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 87 

(CIS-PCCTAE), realizado em Garopaba-SC, no qual 45 (quarenta e cinco) 88 

instituições de ensino, entre Universidades e Institutos Federais, estiveram 89 

presentes. O colega relatou que, inicialmente, o evento teve apresentações culturais 90 

do pessoal da região e depois houve a formação de grupos de trabalhos para 91 

discutir os seguintes temas da carreira dos técnicos: Ascensão funcional, 92 

Racionalização, Dimensionamento e Avaliação de Desempenho; Aposentadoria e o 93 

PCCTAE; Distorções, Problemas do PCCTAE e Remuneração; Problemas do PDIC 94 

– Dificuldades de implantação: Progressão por Capacitação, Incentivo à 95 

Qualificação; Adequação da composição da CIS nas instituições multicampi; 96 

Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC);Técnico-administrativo em 97 



 

Educação Substituto. O colega lembrou que nos GT’s formados, além dos temas 98 

citados, foi aberto o espaço para discutir outros temas pertinentes como a questão 99 

da quebra de linearidade da tabela salarial entre os níveis da carreira; também foi 100 

discutido os prós e contra do RSC para os técnicos. Uma contraproposta ao RSC 101 

discutida no evento seria a ascensão funcional, pois um dos pontos negativos do 102 

RSC seria que o benefício poderia desmotivar o técnico a buscar formação plena na 103 

carreira. Comentou-se que a ascensão funcional, que já foi citada no Regime 104 

Jurídico Único (RJU) e depois foi retirada, poderia incentivar os servidores crescer 105 

dentro da carreira e permanecer no executivo na área da educação, pois foi citado 106 

que muitos servidores não têm interesse em participar das atividades que não sejam 107 

especificas dos seus cargos, além haver muita rotatividade de servidores que 108 

passam em concursos de outras esferas. Falou-se da possibilidade de que o nome 109 

ao invés de ser ascensão funcional poderia ser promoção funcional através de 110 

concurso público interno; o Ministério da Cultura já trabalha com algo semelhante a 111 

essa proposta. Outro ponto importante abordado foi o dimensionamento da força de 112 

trabalho que, segundo relato, é algo que tem que ser feito, já que os órgãos do 113 

governo estão cobrando esse trabalho em programas e projetos governamentais. Foi 114 

citado a importância de os servidores acompanharem o trabalho que está sendo feito 115 

no IFRS e que se deve chamar algum integrante na comissão no Fórum para dar o 116 

relato de como está sendo feito esse trabalho. Finalizando os relatos o colega 117 

William ficou responsável por mandar por e-mail a carta de Garopaba onde estão 118 

registradas as propostas elaboradas durante a realização do evento. Outro ponto de 119 

pauta ficou a cargo da Comissão para revisão do Regimento complementar da 120 

Reitoria, onde foi discutido o método de apreciação do documento, quem terá direito 121 

a voto e sob que condições. Após discussões sobre que poderia votar, se servidores 122 

lotados e em exercício na Reitoria ou só lotados ou só em exercício. Também se 123 

abordou se os votos teriam peso ou seria votação simples, já que há quantitativo 124 

diferente de pessoas que tem cada Pró-reitoria. Por fim decidiu-se que a Comissão 125 

do regimento irá trazer na próxima reunião do Fórum, dia 10 de outubro de 2018, as 126 

duas propostas para se colocar em votação, independentemente do número de 127 

presentes, já que hoje a reunião teve um número baixo de presentes. Nada mais 128 

havendo a constar, eu, Bruno Diniz Machado, encerro a presente ata. 129 

 


