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Ata n° 002/2017 

Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às treze horas, no auditório 

localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores promoveram a reunião do Fórum Interno 

dos Servidores. Após as boas vindas, iniciou-se a reunião com apresentação dos novos servidores 

da Reitoria, Fernando Loris Ortolan e Franciane Tusset, na Pró-reitoria de Ensino, e Guilherme 

Garcia Teixeira, arquivista, na Pró-reitoria de Administração. O colega Wendell Ribeiro e Silva, 

representante dos técnicos administrativos no Consup – Conselho Superior do IFRS - explicou 

que através de um sistema do colega Danner Souza Terra será possível encaminhar a pauta e as 

decisões das reuniões do referido conselho aos servidores da Reitoria de forma mais acessível. 

Informou também que foi aprovado em reunião do Consup o Relatório de Gestão 2016 do IFRS, 

assim como a criação da Diretoria de Gestão de Pessoas, como diretoria sistêmica. O colega 

Willian Miranda Rustick apresentou os representantes da Comissão Interna de Supervisão - CIS 

Central - em diferentes comissões (conforme documento em anexo) e informou que na última 

reunião da Comissão a principal pauta foi a situação dos afastamentos de servidores. Por 

sugestão dos participantes, a próxima reunião do Fórum Interno deverá ter um tempo maior para 

discussão dos assuntos da CIS e não apenas ser um local para informes. Em seguida, a colega 

Ana Maria Jung de Andrade, da Diretoria de Gestão de Pessoas, apresentou as diretrizes para o 

Plano Anual de Capacitação dos Servidores do IFRS e a Instrução Normativa nº 01/2017, que 

define critérios para utilização dos recursos de capacitação na Reitoria.  E, após, a equipe da 

Seção de Atenção ao Servidor – SAtS – fez uma explanação sobre a realização dos exames 

periódicos  no IFRS, apresentando os passos  que os servidores deverão realizar e esclarecendo 

as dúvidas dos presentes. Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada e eu, Leila 

Schwarz, lavrei a presente ata.  

 

 

Bento Gonçalves, 29 de março de 2017. 
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