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Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS
Aos dez dias do mês de outubro 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 com a pauta de informes sobre o Consup, passando a fala ao representante da
Reitoria no Conselho Superior, Wendell Ribeiro e Silva. Wendell informou as mudanças na composição da Comissão
de Normas do Conselho e, sem seguida, destacou alguns assuntos em pauta: a) recurso de servidor sobre liberação
de carga horária para qualificação, sobre o que se percebeu que o cargo não foi corretamente dimensionado no
campus a que pertence, pois pelo relato ele não tem atividades a desempenhar na unidade. Em seguida, discutiu-se
sobre as inúmeras pautas no Consup que tratam de normatização de pessoal no âmbito do IFRS, recebendo maior
atenção e debate no conselho superior do que as pautas acadêmicas e de projetos pedagógicos de curso (PPC) que,
no julgamento dos presentes, é a essência do trabalho do IFRS. Encaminhou-se pauta, a partir disso, em futura
reunião do fórum sobre o que compõe e define um PPC de curso, para maior compreensão de todos. b) elaboração
dos regimentos complementares de cada unidade, sobre o que a Comissão no Consup deverá orientar metodologia
ao Colégio de Dirigentes na próxima reunião, visto o desalinhamento entre as práticas em elaboração nas diferentes
unidades. c) recurso sobre penalidade de demissão aplicada a servidora decorrente de episódio antigo de concurso
público. Wendell fez um breve relato do ocorrido na época e os últimos trâmites judiciais. O tema chegou a ser
pautado em outra reunião do Consup, mas não foi discutido em virtude da ausência, na reunião, do advogado de
defesa da ex-servidora. Finalizada a pauta sobre informes do Conselho Superior, Constance apresentou o segundo
item de pauta, sobre a comissão que conduz as reuniões do Fórum Interno da Reitoria. Conforme Instrução
Normativa 02/2016, a comissão tem mandato de doze meses, podendo ser prorrogada por mais seis meses. Como
a Portaria 1886/2016, que nomeou a atual comissão, foi emitida em nove de setembro, encerrou-se a vigência do
mandato da atual e é necessário deliberar pela renovação ou prorrogação do período. Considerando o baixo quórum
na presente reunião, os presentes deliberaram por agendar nova reunião no próximo dia treze de novembro,
fazendo um trabalho prévio de conscientização dos colegas para participarem da próxima comissão do fórum, e
prorrogaram o mandato da atual comissão até nova composição ser formada. Em seguida, passando aos assuntos
gerais, pautou-se a) a inclusão do Fórum Interno no Regimento da Reitoria, a que tínhamos recebido a informação
da Comissão de elaboração do Regimento de que o Fórum não seria incluído no Regimento por decisão da gestão,
e deveria constar no Estatuto do IFRS antes disso. Conforme deliberação da reunião de agosto, convidamos o reitor
substituto, José Eli Santos dos Santos, para estar presente nesta pauta. José Eli escutou os presentes e alegou
desconhecimento sobre como incluir o Fórum no Regimento, o que gerava a dificuldade. No entanto, após
argumentos dos presentes, informou que levaria a solicitação à próxima reunião de pró-reitores. b) O colega Bruno
Kenji apresentou algumas dúvidas sobre os cursos de capacitação previstos ainda para o corrente ano, ao que foi
esclarecido sobre a atual situação orçamentária da Coordenadoria de Capacitação/DGP. Os presentes foram
orientados à abertura de processos de capacitação de participação isolada em eventos, pois ainda há verba e
logística para atender esta demanda. c) A colega Ana pediu informações sobre a manutenção e conserto do sistema
interno de câmeras de vigilância, que está sem funcionamento há algumas semanas. Devido aos trâmites necessários
para contratação do suporte, foi esclarecido que não há previsão de retorno. Discutiu-se implicações deste fato ao
serviço de vigilância, especialmente quanto à abertura de portões e supervisão da garagem. Nada mais havendo a
constar, a reunião foi encerrada e eu, Ana Maria Jung de Andrade, lavrei a presente ata.
Bento Gonçalves, 10 de outubro de 2017.
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