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Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às nove horas e trinta minutos, foi 1 

realizada a Quinta Reunião do Grupo de Trabalho (GT) designado pela Portaria IFRS de número 45 2 

(quarenta e cinco) de 2020 (dois mil e vinte). A reunião foi realizada via webconferência. A sessão 3 

foi convocada e coordenada pela Pró-reitora Adjunta de Desenvolvimento Institucional, Letícia 4 

Martins de Martins, que coordena o grupo, e secretariada pela servidora Claudineli Carin Seiffert 5 

(Coordenadoria de Gestão Documental). Estiveram presentes, além das já citadas, as seguintes 6 

servidoras: Maria Águeda Santos da Silva (Secretaria do Gabinete) e Suelen Da Rolt (Seção de 7 

Normas e Legislação). A pauta da reunião foi a seguinte: 1. Retomada dos trabalhos do GT; 2. 8 

Discussão sobre as novas edições do Decreto; 3. Ampliação do GT; 4. Divulgação do trabalho do 9 

GT no site; e 5. Assuntos Gerais. A coordenadora Letícia Martins agradeceu a presença de todas na 10 

webconferência. 1. Retomada dos trabalhos do GT. A coordenadora Letícia Martins iniciou o 11 

assunto relembrando o trabalho realizado pelo GT até o momento. Ressaltou que, apesar de nossa 12 

última reunião ter ocorrido em início de março, estamos cumprindo os prazos das fases dispostas 13 

no Decreto. Ainda, sugeriu que fosse marcada reunião para semana que vem, de modo a reunir 14 

mais membros do GT, a fim de decidirmos as próximas etapas de atividades do grupo. 2. Discussão 15 

sobre as novas edições do Decreto.  A servidora Suelen Da Rolt fez a leitura de algumas 16 

informações constantes na atualização do Decreto. Ressaltou sobre os novos prazos estipulados no 17 

documento. 3. Ampliação do GT. A coordenadora Letícia Martins ressaltou sobre a importância de 18 

o GT ser composto, também, por um membro ligado às atividades do website do IFRS. A servidora 19 

Claudineli Seiffert lembrou que qualquer mudança que o GT queira fazer no site, seja para dar mais 20 

transparência às ações do GT ou, nas próximas fases do trabalho, incluindo a inserção dos atos 21 

normativos do IFRS em HTML, conforme dispõe o Decreto, devemos solicitar a assessoria do colega 22 

Ricardo Moro, Coordenador de Web do Departamento de Comunicação. 4. Divulgação do trabalho 23 

do GT no site. A servidora Claudineli Seiffert informou que fez uma pesquisa rápida em sites das 24 
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instituições federais de ensino que disponibilizaram as atividades relativas ao Decreto. Ressaltou 25 

que as instituições não seguem um padrão na disponibilização de informações sobre suas 26 

atividades. Além disso, a servidora identificou, através das listagens dos atos normativos 27 

divulgadas, que as instituições estão interpretando o decreto de maneira distinta com relação aos 28 

atos normativos que devem fazer parte das fases da legislação. 5. Assuntos Gerais. A servidora 29 

Claudineli Seiffert ressaltou que os atos normativos produzidos e publicados pelo IFRS já deveriam 30 

seguir as regras dispostas no Decreto, que indicam o tempo mínimo para entrada em vigor de um 31 

ato da instituição. A servidora Suelen falou que irá conversar com o grupo que está elaborando 32 

uma normativa, do qual ela faz parte, a fim de alertar sobre a questão da data estabelecida para 33 

entrada em vigor do ato.  Encaminhamentos: A servidora Letícia irá conversar com a Chefe do 34 

Departamento de Comunicação sobre a possibilidade do servidor Ricardo Moro compor o GT e 35 

solicitar ao Gabinete a emissão de nova Portaria de composição do grupo. A servidora também irá 36 

esboçar um documento que verse sobre as regras de produção de atos normativos a serem 37 

seguidas pelo IFRS, em consonância com o Decreto. A servidora Claudineli Carin Seiffert irá 38 

pesquisar sites de outras instituições de ensino, a fim de melhorar a divulgação de informações do 39 

trabalho realizado pelo GT. Nada mais a ser tratado, às dez horas e trinta minutos, a coordenadora 40 

do GT, Letícia Martins de Martins, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, Claudineli 41 

Carin Seiffert, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelos 42 

presentes. Bento Gonçalves, cinco de agosto de dois mil e vinte. 43 
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