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II SemInárIo de 
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médIo Integrado no IFSul 
ocorre dia 30/5, no campus 

sapucaia do sul

A segunda edição do Seminário de Fortalecimento do 
Ensino Médio Integrado no IFSul já tem data, local e 
programação confirmados. Resultado de uma parceria entre 

a administração do Instituto e do Sinasefe-IFSul, a segunda edição do 
evento deverá ter um caráter mais propositivo. Na primeira edição do 
evento, o foco foi no diagnóstico do EMI no Instituto, com reflexões 
acerca dos acertos, possibilidades de avanço e demandas latentes. 

O 2º Seminário de Fortalecimento do Ensino Médio Integrado no 
IFSul será realizado no dia 30 de maio, no Campus Sapucaia do Sul. As 
inscrições serão disponibilizadas em breve e serão divulgadas nos canais 
de comunicação do Sindicato e do IFSul. Todos os inscritos receberão 
certificado de participação no evento.

Diante de uma conjuntura de sucessivos ataques à educação, o 
Seminário busca discutir o EMI como estratégia de fortalecimento da 
Rede Federal de Ensino. Enquanto os Institutos têm se consolidado, 
cada vez mais, como referência em educação, o governo não tem 
poupado esforços para implantar o seu projeto de desmonte da educação 
pública nacional. Neste sentido, a luta do Sinasefe-IFSul visa garantir 
uma educação profissionalizante democrática, de qualidade e gratuita.

Programação:
9h: Diretrizes Do ensino MéDio integraDo

Dante Henrique Moura (IFRN) e Sidinei Cruz Sobrinho (IFSul)

14h: ProeJa

Mad’ Ana Ribeiro de Castro (IFGO); Daniela Curcio (Sinasefe IFSul); 
e Guilherme Ribeiro Rostas (PROEN/IFSul)  Relatos de Experiências 
dos Cursos PROEJA no IFSul

16h: Plenária Final

Acesse: www.sinasefeifsul.org.br/

De acordo com o ministro do planejamento, 
Esteves Colnago, o governo considera propor o 
adiamento do reajuste dos servidores federais, de 
2019 para 2020. O objetivo seria ajudar o governo 
no cumprimento do teto de gastos. Para o ministro, 
o não cumprimento do acordo de reajuste dos 
servidores seria uma “carta na mesa” para aliviar a 
execução orçamentária do primeiro ano de governo 
do próximo presidente.

Ao mesmo tempo em que abre mão de bilhões 
em dívidas fiscais de políticos e empresários – com a 
aprovação do Refis – o ministro considera fundamental 
a economia de R$ 5 bilhões, que a medida traria ao 
governo. Além de mascarar a inflação para vender 
uma imagem mais saudável da economia ao mercado 
financeiro, o governo quer, agora, jogar a conta do 
seu indefensável teto de gastos para os servidores.

Governo considera propor adiamento 
de reajuste de servidores

O Instituto de Estudos Políticos Mário Alves, em 
parceria com o Centro de Integração do Mercosul 
UFPel está promovendo o Curso de Formação 
“Economia Política para quem quer saber – história e 
teoria”, ministrado pelo prof. Antônio Cruz. O curso 
terá a duração de 40 horas e tem como questão central a 
relação intrínseca entre economia e política. 

Com o intuito de fomentar a formação da base a 
apoiar o Instituto Mário Alves, entidade parceira do 
Sindicato, o Sinasefe-IFSul disponibilizou 20 vagas para 
os seus filiados participarem do curso. Todos os filiados 
irão receber, ao final da formação, um certificado de 
participação de 40 horas.

Filiados participam de Formação 
em economia política



No dia 11 de maio, o Sinasefe-IFSul realiza a primeira 
reunião do Conselho de Representantes de Base, 
após a reestruturação do grupo. Resultado de uma 

intensa agenda de visitas aos campi e reuniões com a base, iniciada 
ainda em 2017, a gestão do Sindicato conseguiu consolidar o 
Conselho, garantindo a representatividade de todas as unidades 
que compõe a base de nosso Sindicato.

Com o foco na discussão e atualização do regimento da Seção 
Sindical, a primeira reunião do grupo será realizada na sede do 
Sinasefe, em Pelotas. A revisão do regimento da Seção foi uma das 
principais demandas apresentadas pela base nos dois Seminários 
de Planejamento de Gestão, realizados no final de 2017.

Com o processo de expansão, que levou o Sinasefe-IFSul para 
13 cidades, onde representa servidores de 14 campi e da reitoria. 
Com a revisão do regimento, a expectativa da gestão é aproximar 
os filiados do Sindicato, criando mecanismos que fortalecimento 
do Sindicato nos locais de trabalho, com foco na autonomia da 
base e no fortalecimento da mobilização. 

conSelho de repreSentanteS de baSe realIza 
prImeIra reunIão de 2018 em maIo

 geStão do SInaSeFe-IFSul Se reÚne com reItor para 
Falar Sobre propoSta de reordenamento da rede

A diretoria do Sinasefe-IFSul esteve reunida, no 
dia 16 de abril, com o reitor do IFSul, Flávio 
Nunes, para falar sobre a reunião realizada 

no dia 9/4, a convite da Setec/MEC. O encontro, que 
buscava discutir uma reestruturação em âmbito nacional 
dos Institutos Federais de Educação, pautou a proposta 
de reordenamento dos campi no Rio Grande do Sul. 

A proposta de reestruturação do MEC teve como 
base um estudo feito por uma consultoria privada 
(Falconi) contratada pelo governo. Segundo o panorama 
geral apresentado, a necessidade principal seria a criação 
de novos institutos – independentemente da criação 
de novos campi. No entanto, o estudo realizado – que 
não foi apresentado aos reitores do RS – recomendaria, 
também, um reordenamento dos campi existentes, com 
base em critérios de natureza territorial e demográfica.

Segundo Flávio, a posição unânime assumida pelos 
reitores dos IFs do RS foi de contrariedade ao projeto. 
Em nota, divulgada no dia 10/4, eles manifestaram 
posicionamento contrário a qualquer proposta que 
permita a alteração da Lei n° 11.892/2008, considerando 
o atual contexto político e de ano eleitoral, o que pode 
colocar em risco os princípios estruturantes, os objetivos 
e finalidades dos Institutos Federais.

Flávio destacou, ainda, que os representantes do 
MEC reconheceram as fragilidades do estudo no que 
tange ao RS e deixou a critério dos reitores encaminhar 
qualquer proposta. O reitor demonstrou confiança de 
que neste ano a proposta não tenha condições de avançar.

No CONIF, Flávio afirmou ter defendido a posição 
de que, neste momento, a pauta prioritária dos Institutos 

A reunião do Conselho de Representantes de Base ocorre 
no dia 11 de maio, a partir das 9h, na sede do Sinasefe-
IFSul. O encontro é exclusivo para representantes de base, 
o Sindicato garante o deslocamento, alimentação e liberação 
para todos participantes.

deve ser a consolidação da rede, para então se retomar discussões 
sobre expansão. A gestão colocou o Sinasefe-IFSul à disposição para 
participar de eventuais reuniões com a base para discutir o tema.

A Direção do Sinasefe-IFSul solicitou informações sobre 
códigos de vagas e de bancos relativos a servidores docentes e TAEs, 
recebendo a notícia de liberação de 22 vagas docentes e 18 vagas de 
TAEs. No entanto, ainda existe um considerável deficit de vagas em 
relação ao dimensionamento previsto para o nosso Instituto.

Com relação às 6 horas ininterruptas dos TAEs, a diretoria 
solicitou informações sobre os encaminhamentos da Assembleia do 
dia 19/3, de pedido de audiência com magistrados responsáveis pelas 
decisões judiciais em favor do IFSul para informá-los da atuação 
do TCU na contramão das mesmas. O Reitor nos informou que 
vai encaminhar a reunião com o juiz da primeira instância, além 
disso, o recurso do IFSul já está nas mãos do relator do processo, no 
entanto, nenhum novo movimento ocorreu por parte do Ministério 
Público ou do próprio TCU.


