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Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas, no auditório localizado no térreo da Reitoria
do IFRS, os servidores reuniram-se para realização do Fórum Interno dos Servidores. A servidora Constance
Manfredini deu início à reunião apresentando as pautas: 1. Próxima reunião do Consup; 2. Regimento Interno da
Reitoria; 3. Mandato da Comissão que conduz o Fórum da Reitoria; 4. Outros assuntos. Em seguida, passou à
palavra ao representante dos servidores da Reitoria no Conselho Superior, Wendell Ribeiro e Silva. Para a reunião
ordinária do CONSUP que ocorrerá no dia quinze, Wendell apresentou a pauta para discussão. A Política de
Extensão, construída pelo Comitê de Extensão do IFRS, estará em pauta e, conforme servidores da PROEX
presentes, foi discutida amplamente entre todos, estando pronta para aprovação. Em seguida, o representante
destacou outros processos discutidos na Comissão de Normas do Consup que estarão em pauta, relacionados a
pedidos de recurso de Incentivos à Qualificação, parcelamento de devolução ao erário por penalidade
administrativa, e critérios para aceleração de progressão docente. Apresentados os argumentos e análise da
Comissão de Normas, os presentes não manifestaram discordância ao posicionamento. As pautas envolvendo
especificidades dos cursos dos campi não foram abordadas. A seguir, Constance passou a palavra para a
representante do Fórum na Comissão de elaboração do Regimento Interno da Reitoria, Greicimara Vogt Ferrari,
para apresentar o andamento dos trabalhos. Greicimara relatou que após a primeira rodada de contribuições
pelos servidores, a Comissão reuniu o material e devolveu aos setores há duas semanas, para algumas revisões. A
Comissão, após reuniões próprias e com o Reitor, já definiu alguns encaminhamentos: padronizar nomenclaturas
de setores e estruturar o Regimento com base nas funções gratificadas; elaborar estudo de dimensionamento a
partir de uma portaria que será emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas; que a Comissão levará o regimento
em elaboração até o final sem assembleia, pois considerou o documento muito denso para tratar entre muita
gente; que o Fórum não seria apresentado como deliberativo, com sugestão do Reitor de incluir o Fórum no
próximo Estatuto do IFRS. Com base nas informações apresentadas pela colega Greicimara, os presentes
discutiram novamente a preocupação com o Regimento estruturado a partir de cargos de confiança, a decisão da
Comissão em não apresentar em assembleias as sugestões colhidas ao Regimento, destacando que a construção
do Estatuto deu-se em assembleias, e deliberaram: agendar uma reunião do Fórum com presença do Reitor, para
discutir a inclusão do Fórum no Regimento; discutir nos próximos encontros o caráter deliberativo e as
competências que poderiam ser delegadas ao Fórum, a partir de materiais que os presentes encaminhariam por email para estudo. Finalizada esta pauta, em informes, Constance fez a leitura da resposta do Gabinete à solicitação
do Fórum deliberada em reunião anterior, sobre os recursos dos servidores e os critérios para concessão de novas
bolsas de estudo. Em seguida, Ana Maria Jung de Andrade informou, pela Coordenadoria de Capacitação, a
ampliação de orçamento destinado às participações isoladas em cursos de aperfeiçoamento externos ao IFRS, que
já foram repassados os novos valores a cada Pró-Reitoria. Por fim, Willian Miranda Rustick, pela CIS-Reitoria,
informou que ocorrerá, também no dia quinze de agosto, reunião da CIS Central pautando uma proposta unificada
de normativa de afastamento para técnicos e docentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu,
Ana Maria Jung de Andrade, lavrei a presente ata.
Bento Gonçalves, 10 de agosto de 2017.
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