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Ata da Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às treze horas, na Reitoria do IFRS, os 

servidores reuniram-se para a reunião do Fórum Interno dos Servidores. Nesta reunião foram 

dispostos os assuntos: apresentação da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de 

Carreira dos cargos Técnico- Administrativos em Educação) e dos candidatos à próxima eleição, 

com relato do servidor Cristian Gusberti, considerando-se que as reuniões do Fórum poderiam 

ser espaço de informação permanente sobre as atividades da CIS; informações sobre o CONSUP 

com o servidor Wendell Ribeiro e Silva; eventos de final de ano dos servidores da Reitoria com 

propostas da colega Heloisa Polese Machado sobre ações solidárias, como Papai Noel dos 

Correios, e a organização de uma confraternização, que ficará a cargo de uma comissão formada 

pelos servidores Willian Rustick, Jacira Casagrande, Dante e Maria Águeda Santos da Silva; 

Curso de Formação Pedagógica para os servidores da Reitoria com formação inicial em cursos 

de bacharelado ou tecnólogo e interesse em buscar uma capacitação para estar apto a participar 

de concurso para Técnico em Assuntos Educacionais ou Professor, decidindo-se pela 

apresentação da demanda à Gestão do IFRS, com proposta de um curso na modalidade EAD 

(Educação a Distância) realizado por um dos campi da instituição; nos informes, a colega Nisiely 

Grellmann Pacheco relatou o trabalho desenvolvido pela ONG dos Peludos, em Farroupilha, e 

divulgou o ponto de coleta de donativos para o Brechó da ONG, que com a venda dos mesmos 

auxilia nos cuidados aos animais; levantamento de horários para a realização das reuniões, que 

será através de uma enquete em formulário eletrônico; considerações sobre a mobilização em 

defesa da Educação Pública, abordando a necessidade de mais um momento de esclarecimentos 

aos servidores da Reitoria sobre a Medida Provisória nº 746/2016 e a PEC nº 241, juntamente 

com representantes da Educação Pública municipal e estadual de Bento Gonçalves, uma  

divulgação mais extensa das ações da Reitoria e dos Campi do IFRS para a sociedade e também 

para os próprios servidores e uma maior  aproximação da Reitoria do IFRS com diferentes 

instituições públicas municipais e estaduais. Nada mais havendo a constar, a reunião foi 

encerrada e eu, Leila Schwarz, lavrei a presente ata.  

Bento Gonçalves, 03 de outubro de 2016. 
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