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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos,  via

web conferência,  foi  realizada a 3ª  Reunião  Extraordinária do Grupo Diretivo (GD) do  campus

Restinga do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A sessão foi convocada e coordenada pelo

Presidente  do  Grupo  Diretivo,  Rudinei  Müller,  e  secretariada  pela  servidora  Márcia  Pereira

Pedroso.  Estiveram  presentes  os  seguintes  membros:  Rudinei  Müller,  Diretor-geral;  Alexandre

Adriano dos Santos Lima, Coordenador de Desenvolvimento Institucional; Caroline Daiane Kulba,

Diretora  de  Administração;  Davi  Jonatas  da  Silva,  Coordenador  de  Gestão  de  Pessoas;  Márcia

Pereira  Pedroso,  Coordenadora  de  Assistência  Estudantil;  Mikael  Marques  de  Medeiros,

Representante do Setor de Comunicação; Milena Silvester Quadros, Coordenadora de Extensão;

Robson  Bierhals  da  Silva,Coordenador  de  Tecnologia  da  Informação;  Stefan  Chamorro  Bonow,

Coordenador de Ensino; Tadeu Luis Tiecher, Coordenador de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação;

e Thaiana Machado dos Anjos, Diretora de Ensino. Antes da leitura da pauta, foram tratados alguns

assuntos: Reuniões do Grupo Diretivo. Rudinei inicia a reunião consultando o grupo sobre fazer

uma  reunião  no  dia  de  hoje,  tendo  em  vista  os  prazos  de  convocação.  Ao  que  as  pessoas

responderam que a reunião de hoje permaneceria. E que é possível criar um modo excepcional de

funcionamento, mais seguido, mais sistemático. Foi sugerido que haja reuniões formais e outras

reuniões  poderiam  ser  menos  formais.  Também  foi  sugerido  que  seja  sim,  formalizado,

sistematicamente, porque toca na questão da transparência do grupo, também da valorização do

trabalho das pessoas, da demandas que vão surgindo para esse grupo. Encaminhada a manutenção

de reuniões semanais, com convocação única durante todo o mês. Composição do Grupo Diretivo.

Ponto  do regulamento onde são as  pessoas  que compõem o Grupo Diretivo e não os  cargos.

Márcia defende que o regulamento seja alterado e que não sejam as pessoas, mas os cargos que

participam, pois isso é mais impessoal. Caroline coloca que esse seria um ponto que ela colocaria,
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tendo em vista que ela tem um afastamento de 30 dias e o Pedro assumirá seu cargo. Ela entende

que nesse período ele poderia participar, mas coloca para o grupo diretivo definir. Rudinei coloca

que a decisão exige mudança de regulamento, é um ponto bem sério e precisa um estudo mais

aprofundado, com parecer. Márcia propõe que o Grupo Diretivo precisa um posicionamento geral,

não para cada cargo um posicionamento. Este ponto será discutido em profundidade no dia trinta

e um de março. Rudinei solicitou um parecer e Márcia se dispôs a fazer. E-mails. Milena coloca que

há  alguns  e-mails  de  setores  que  vão  para  as  contas  pessoais,  e  não  há  possibilidade  de

acompanhamento. Rudinei comenta que o Setor está sob a Coordenação de alguém e esse alguém

pode acompanhar como considerar certo. Pois é a Coordenação que será cobrada pelas decisões

efetuadas  ou não efetuadas  no Setor.  Stefan  comenta  que observa  a pessoalização de alguns

setores, onde se parece que se está tratando com a pessoa e não com um Setor. E considera que

muitas vezes isso ocorre no  campus e pode ser corrigido.  Ficou decidido que a Coordenação do

Setor pode dar os encaminhamentos que considera corretos. Relato do Comitês. Alexandre relata

que  o  Comitê  local  de  Crise  tem hoje  a  primeira  audiência  e  durante  a  semana  foi  feito  um

documento com as sugestões do grupo durante esse tempo. Por exemplo, o Maurício sugeriu que

fizéssemos com uma Universidade que ofertou seu espaço para ser um hospital  de campanha.

Também foi  organizado para  que não se  duplicassem,  nem houvesse excesso de informações.

Milena relata que havia visitado alguns espaços antes do fechamento do campus e está em contato

com as pessoas e de modo geral observa pouca articulação do poder público com a periferia da

cidade. Observa que a Restinga segue funcionando, sem escolha de parar e o governo não está

olhando para o bairro.  Davi  relata  que há algumas  organizações,  mas ainda incipientes,  como

limitação do número de pessoas que entram em determinado espaço, filas. Também menciona

que  não  foi  à  toa  que  as  escolas  fecharam,  porque  elas  no  retorno  podem  ser  espaços  de

reinfecção.  Alexandre  comenta  que  também  há  um  peso  dos  serviços  de  desinformação  nas

comunidades mais pobres,  incentivada por  algumas igrejas  e alguns comunicadores  populares.

Milena relata que talvez seja preciso criar uma rede de apoio aos estudantes da Restinga mais

fragilizados em relação às necessidades básicas. Thaiana relata a reunião do Comitê Pedagógico

que houve pela manhã do dia vinte e três de março, com a presença de todas as Coordenações,

com exceção do Superior em Eletrônica Industrial e do Médio Integrado em Eletrônica. Considera

que de modo geral  foi  uma boa reunião,  com raras  exceções que consideram que se  não há

viabilidade para ensino à distância, qualquer outra estratégia também iria por água abaixo. Stefan
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coloca que a maior parte dos colegas estão receptivos e colaborativos. Mas há também a presença

de uma certa tentativa de tornar-se alheio ao processo. Pelo argumento de que a inviabilização das

aulas inviabilizaria outras atividades e registros, já que esse período deve ser recuperado, então

porque se faria algo agora. Considera que seja necessário um chamado mais efetivo da Direção

Geral, através de um vídeo. Márcia considera o fato de as pessoas estarem “desacompanhadas” de

momentos  sistemáticos de encontros  e conversas,  até  cobranças,  surge um certo processo de

desamparo e ao mesmo tempo de resistência de participar desse período. Então considera que um

acompanhamento mais direto das atividades e sistemático, possa constituir uma sensação maior

de organização quanto ao trabalho remoto e quanto ao amparo nesse período, reuniões para ouvir

as pessoas e construir com elas um modo de trabalho.  Mas ao final foram elencadas algumas

ações: o projeto “IF Kids” fará dicas de como cuidar das crianças em casa; Stefan trabalhará com

quadrinhos; o Setor de Ensino conversará sobre um modo de operar através de chats; criação de

um e-mail para que o Comitê Pedagógico e;  Ângela propôs um desafio de arte. Mikael comenta

que o Projeto Contamores já está fazendo vídeos para serem enviados para os estudantes, no

sentido de colaborar com o Comitê Pedagógico.  Trabalho remoto no campus: Davi comenta que

seja urgente que tenhamos a organização do trabalho remoto porque isso pode pesar nas medidas

governamentais. Milena diz que concorda que as pessoas estão confusas em relação a forma como

as  pessoas  constroem o seu  trabalho.  Questiona se  emanará  de nós  uma regulamentação  do

trabalho remoto. Rudinei considera que emanará da reitoria essa regulamentação. Mikael comenta

a necessidade de os Setores efetuarem suas reuniões no sentido de organizar o trabalho. Stefan

considera que antes de qualquer comunicação institucional ao campus, poderia haver uma palavra

do Rudinei em vídeo e poderia haver vídeos dos Comitês. Thaiana também aponta a necessidade

dessas reuniões, mas aponta que a primeira semana foi sentida pelas pessoas como um cuidado,

por poderem respirar e elaborar a situação. Relata que criou uma planilha para o Setor colocar os

horários e as atividades e seus responsáveis. Comenta que fez uma reunião dos Registros Escolares

e isso foi muito importante. Mas considera que precisa haver uma construção coletiva com o grupo

de como construir com os docentes algo do gênero, tendo em vista as diferenças e especificidades

de trabalho. Davi considera que não haja melindres em solicitar expedientes das pessoas e que

talvez os passivos possam ser encaminhados agora.  Rudinei  comenta que podem ser sugeridos

cursos nesse período. Caroline comenta que há cursos também na área de contratos e compras.

Milena comenta que ao confeccionar o e-mail para chamar a reunião e foi pensando que como ela
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organizaria  o trabalho,  sendo nova no Setor e não conhecendo os fluxos. Relata que não teve

acesso ao Sigepe, não sabe os períodos de férias, por exemplo. Davi comenta que estão disponíveis

para responder dúvidas dessa natureza. Foi comentado que ela pode fazer reuniões para conhecer,

para que as servidoras possam apresentar a ela os processos de trabalho, as atividades. A Direção

Geral  considera  que  os  Setores  tem  total  autonomia  para  pautar  as  tarefas  e  definir  os

responsáveis. Sobre os cursos a distância o Diretor considera que se possa esperar a determinação

da  Reitoria  para  demandar.  Mas  que  podemos  indicar  esse  momento  como  propício  para

capacitações no que se refere à área de cada um. Rudinei comenta que a Direção de Ensino deve

realizar reuniões com as Coordenações de Curso e verificar com as Coordenações as necessidades

de  cada  curso  e  possíveis  solicitações  aos  professores.  Assim  como  os  demais  setores,  fazer

reuniões e encaminhar coletivamente as questões, como se faria presencialmente. Reuniões com

convocação, com atas. No caso de servidores, que não tenham como participar das reuniões web,

os encaminhamentos das reuniões precisa ser encaminhado para que o andamento seja dado.

Sobre a suspensão dos calendários, sabe-se que ele vai ser suspenso por mais tempo, mas para fins

institucionais.  Encaminhado a criação de vídeos da Direção e dos Comitês e  realização de de

reuniões dos Setores com registro. Passou-se a discutir a seguinte pauta: 1. Aprovação da Ata da

reunião anterior. Foram apreciadas as Atas 01 (um) e 02 (dois). Todos de acordo. 2. Regulamento

das atividades remotas. Davi menciona que o Ofício IFRS 215/2020 (duzentos e quinze de dois mil e

vinte) emanado da Reitoria é bastante genérico, resguardando apenas prazos de processos que

incidiriam  sobre  o  orçamento.  A  questão  do  interrompimento  de  férias  pelo  interesse  da

administração pela essencialidade dos serviços. Rudinei esclareceu que os servidores que estão

querendo cancelar férias nesse período, pela falta de possibilidades de viajar estão tendo seus

pedidos negados. As férias são canceladas apenas à pedido da administração. Será encaminhado o

Ofício a todos os servidores pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do   campus  .  

3. Adequação do orçamento 2020. Há um valor de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos

reais) que deve ser cortado do orçamento e é preciso definir onde serão feitos esses cortes. Foi

discutido o abatimento nas contas de energia elétrica e água com o Campus fechado, como forma

de viabilizar que esse valor seja descontado do que não será pago nesta fatura. Milena pergunta

sobre  o  aumento  do  valor  das  bolsas,  e  Rudinei  considera  que  isso  já  está  definido  por

permanecer. Milena e Tadeu definem que isso fique em aberto e se defina após a reunião dos

Comitês da Reitoria. Foi  pontuado que o Grupo Diretivo vai sugerir os pontos de corte, mas o
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Conselho de  Campus é quem vai  referendar ou não esses cortes.  Recomendada a retirada dos

seguintes  valores  das  seguintes  ações:    Diário  Oficial  da  União,  R$  14.400,00  (quatorze  mil  e  

quatrocentos reais);  Fatura da Água,  R$ 10.000,00 (dez mil  reais);  Fatura da Luz,  R$ 30.000,00

(trinta mil reais); Central Telefônica, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Certificação Digital,

R$ 1.000,00 (um mil reais); Diárias, R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); Cursos, R$ 5.000,00

(cinco mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) de cada curso. 4. Mostra científica. Pauta será

discutida  na  próxima  reunião.  5.  Informes  Gerais. Sugestão  que  nas  próximas  reuniões  os

comentários sejam feitos no final e inserção de novas pautas sejam sinalizadas no início. Discutir na

próxima reunião sobre a Agroecologia. Nada mais a ser tratado, o  Presidente do Grupo Diretivo,

Rudinei Müller, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Márcia Pereira Pedroso, lavrei a

presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim datada e pelos presentes assinada. Porto

Alegre, vinte e quatro de março de dois mil e vinte.

_____________________________
Rudinei Müller 
Presidente do Grupo Diretivo

______________________________
Márcia Pereira Pedroso
Secretária
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