MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

Grupo de Trabalho referente ao Decreto 10.139/2019
Portaria IFRS Nº 45, de 20/01/2020
ATA Nº 01/2020
1

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, com início às dez horas e cinco minutos,

2

foi realizada a Primeira Reunião do Grupo de Trabalho (GT) referente ao Decreto 10.139/2019 (dez

3

mil, cento e trinta e nove de dois mil e dezenove), que dispõe sobre a revisão e consolidação dos

4

atos normativos inferiores a decreto editados por órgãos e entidades da administração pública

5

federal, autárquica e fundacional, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

6

Grande do Sul (IFRS). A reunião foi realizada na sala de reuniões 801 (oitocentos e um) do prédio

7

da Reitoria do IFRS. A sessão foi convocada e coordenada pela Pró-reitora Adjunta de

8

Desenvolvimento Institucional Letícia Martins de Martins e secretariada pela servidora Cíntia

9

Tavares Pires da Silva. Estiveram presentes os seguintes membros do grupo de trabalho designados

10

pela portaria IFRS de número 45 (quarenta e cinco) do ano de 2020 (dois mil e vinte): Claudineli

11

Carin Seiffert (Coordenadoria de Gestão Documental); Guilherme Garcia Teixeira (Coordenadoria

12

de Gestão Documental); Flávia Garcez (Representando o Diretor de Gestão de Pessoas); e Suélen

13

Da Rolt (Setor de Legislação e Normas).

14

cumprimento do artigo terceiro da portaria 45/2020. O qual segue: “Art. 3º O GT do Decreto nº

15

10.139 terá como atribuições: I - elaborar a metodologia para a revisão e consolidação dos atos

16

normativos inferiores a decreto editados pelo IFRS; e II - orientar as unidades da instituição quanto

17

a sua aplicação”. A professora Letícia Martins de Martins, Coordenadora do GT, agradeceu a

18

presença de todos e informou que a primeira etapa do cumprimento do decreto 10.139/2019 se

19

refere ao levantamento geral de todos os documentos, até a data de 30/04 (trinta de abril). Expôs

20

a necessidade de revisão principalmente nos documentos normativos, quais sejam, Portarias;

21

Resoluções; e Instruções Normativas, no âmbito do IFRS. Nesse momento levantou a questão de

22

necessidade de delimitação de marco temporal para a revisão da documentação, sugerindo o ano

23

de 2008 (dois mil e oito), data da criação dos Institutos Federais. Após algumas discussões sobre as

A reunião foi convocada com a seguinte pauta:

24

dificuldades do processo, chegou-se ao seguinte encaminhamento: documentos do IFRS revisados

25

terão como marco o ano de 2008, ano de criação dos Institutos Federais. Na sequência iniciou-se

26

uma discussão sobre a metodologia a ser empregada para orientação dos trabalhos nos campi do

27

IFRS. A professora Letícia sugeriu que as orientações às unidades e comunicação do trabalho a ser

28

feito fossem realizadas através da primeira reunião do Colégio de Dirigentes (CD), com data

29

prevista para 16/03 (dezesseis de março), pois este já estaria composto com as novas direções, e a

30

solicitação seria de formação de subcomissões para revisão e avaliação dos documentos para

31

atendimento do decreto. A técnica Suélen Da Rolt ressaltou a importância de um trabalho

32

minucioso e o resguardo com a avaliação de documentos que regulamentam direitos anteriores a

33

fim de não comprometer os direitos adquiridos, e evitar problemas futuros para a nossa

34

instituição. O técnico Guilherme Garcia Teixeira sugeriu que o trabalho de orientação da

35

metodologia e cumprimento da primeira etapa de listagem dos documentos fosse iniciado pelos

36

setores da reitoria. Diante da sugestão e discussões foi sugerida a seguinte composição para um

37

grupo de trabalho dos setores locais: 01 (um) servidor da Pesquisa; 01 (um) servidor da Extensão;

38

01 (um) servidor do Ensino; 01 (um) servidor da Secretaria do Consup; e 01 (um) servidor do

39

Gabinete. A coordenadora Letícia sugeriu também a mesma composição nos campi do IFRS, mas

40

com a coordenação dos Diretores de Desenvolvimento Institucional (DI). Outro assunto discutido

41

foi a publicização dos atos normativos e seus diferentes problemas, tais como a desatualização dos

42

boletins de serviço nas unidades; e a dificuldade de busca no site do IFRS, que não tem uma

43

estrutura vinculante dos atos, o que causa extrema complexidade de pesquisa de documentos. A

44

coordenadora Letícia lembrou o Portifólio IFRS, e sugeriu que a finalização deste trabalho pudesse

45

ser com uma plataforma semelhante. O técnico Guilherme lembrou que este será o início de um

46

trabalho contínuo e que a previsão do decreto é de realização deste mesmo trabalho a cada

47

mandato presidencial. Diante das discussões apresentadas, a coordenadora sugeriu que a

48

demanda já fosse feita às pró-reitorias, gabinete do reitor, e secretaria do Consup com a

49

solicitação de indicação de 01 (um) servidor responsável de cada setor para elaborar a lista dos

50

documentos, ação da primeira etapa do decreto. Também foi definida a criação de um email

51

institucional para concentrar o assunto e receber a documentação que ficou assim definido:

52

gtdecreto10139@ifrs.edu.br. A coordenadora Letícia irá solicitar a criação do email para o setor de

53

tecnologia da informação, e foi definida uma próxima reunião do GT para o dia 29/01 (vinte e

54

nove) de janeiro, às 10 (dez) horas no mesmo local, já com os setores da reitoria e servidores
2

55

responsáveis pelo cumprimento da primeira etapa de listagem dos documentos a serem revisados,

56

conforme o decreto. Nada mais a ser tratado, às onze horas e oito minutos, a coordenadora do GT,

57

Letícia Martins de Martins, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Cíntia Tavares Pires

58

da Silva, secretária da reunião, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, segue por mim

59

datada e pelos presentes assinada. Bento Gonçalves, vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte.

Cíntia Tavares Pires da Silva________________________________________________________________
Letícia Martins de Martins_________________________________________________________________
Claudineli Carin Seiffert ___________________________________________________________________
Guilherme Garcia Teixeira_________________________________________________________________
Flávia Garcez____________________________________________________________________________
Suelen Da Rolt___________________________________________________________________________
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