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Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze e minutos, na 

Sala da Biblioteca, no prédio do IFRS - Campus Alvorada, localizado na Darcy Ribeiro, 121 (cento e 

vinte e um), andar térreo, Alvorada-RS, foi realizada a primeira Reunião Ordinária da Comissão 

Interna de Supervisão (CIS) do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus 

Alvorada, portaria 191/2019. A sessão foi convocada pela Suzane Hallmann de Mello, membra 

titular da comissão, e foi secretariada pela mesma. Estiveram presentes os representantes da CIS 

local do Campus Alvorada André Luiz da Rosa, Gleidson Barreiro Flores e Suzane Hallmann de 

Mello. A reunião foi convocada com as seguintes pautas: 1. Nova composição da CIS. 2. 

Encaminhamentos da reunião da CIS Central. 3. Calendário de reuniões 2020. Com relação a 

primeira pauta, foi conversado e decidiu-se que a Coordenação da Cis local do Campus Alvorada 

será presidida pelos seguintes membros: Suzane Hallmann de Mello, será a coordenadora, André 

Luiz da Rosa, será o coordenador adjunto e Nilo Cesar Ferreira Alvira, será o secretário. Em 

seguida, foi informado por André e Suzane os encaminhamentos da reunião Cis Central. Será 

necessário ajustes na portaria 191/2019 da Cis.  Retirar a função dos membros na portaria e deixar 

apenas membros titulares e membros suplentes. Assim, caso hajam mudanças na coordenação da 

CIS, ao longo dos três anos do mandato, não será necessária a alteração da portaria. Também será 

necessário remover o artigo 2° (indicação dos membros para a Cis Central) da portaria, uma vez 

que existe uma portaria específica da reitoria para esse fim, não devendo constar na portaria das 

Cis locais essa informação.A padronização será aplicada na portaria de todos os Campus.  Suzane já 

encaminhou a solicitação de ajuste da portaria para o gabinete do Campus Alvorada. Por fim, foi 

conversado sobre a importância de um calendário de reuniões e foi definido um calendário mensal 

de reuniões de 2020. Suzane enviará, via email, as datas das reuniões da CIS.  Nada mais a ser 

tratado, foi declarada encerrada a reunião às onze horas e quinze minutos. E, para constar, eu, 

Suzane Hallmann de Mello, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue registrada e 

assinada por mim e pelos demais presentes.  

 

 

A via original assinada está arquivada. 


