
1ª Reunião IFMS com a Diretoria do Sinasefe – Seção Sindical de MS

16/03/2018

Gabinete Reitoria IFMS

Os pontos principais do que foi 
conversado incluindo os 

entendimentos entre as partes 
acerca dos temas tratados, 

estão na Memória da Reunião



• Informes Gerais

• Análise das reivindicações apresentadas em 
13/12/2017 (na ordem em que foram apresentadas no Ofício do Sinasefe);

• Proposta de Calendário Anual de Reuniões 2018; e

• Definição do interlocutor da Gestão com o Sinasefe.

Agenda de Atividades
Pauta de Reunião



• IFMS

• Análise das reivindicações
– Demanda dos estudantes

– Abrangência das demandas: 

• Local; 

• Sistema IFMS/Rede Federal;

• Nacional.

Informes Gerais

Ações locais de cada campus –
Interlocução – Direção-Geral nos 

campi do IFMS

Ações que impactam em todos os 
campi e que estando em Rede 

podemos utilizar as experiências 
exitosas como referência -

Interlocução Reitoria

Ações a serem tratadas na esfera 
governamental – Interlocução 

Reitoria e Sinasefe em suas áreas



• Implantação Jornada 30 horas

- Demanda Sistema IFMS/Rede Federal

- Regulamento da Jornada de Trabalho dos 
Servidores Técnicos-Administrativos do IFMS já 
define as 30 horas como possível;

- Art. 2º A instituição definirá os horários de funcionamento 
dos setores e a CIS/PCCTAE ou a Comissão Específica, 
estabelecerá diretrizes de lotação de servidores nos 
respectivos setores.

- Art. 10 Compete a CIS/PCCTAE ou a Comissão Específica:
f) estabelecer diretrizes de lotação dos Servidores nos 
respectivos setores.

Análise das reivindicações
Reivindicações dos servidores Técnicos Administrativos

Situação Atual: Aguardando diretrizes de lotação dos servidores.

Encaminhamentos:
- 16/03/2018
- [SINASEFE] Fortalecimento da CIS por meio de 

capacitação conjunta;
- [SINASEFE] apoio a CIS para Montagem dos 

grupos de trabalho para que a CIS possa fazer o 
estudo para definição das diretrizes em cada 
Campi de acordo com o regulamento aprovado;

- [IFMS] Acompanhamento, orientação e 
fortalecimento da CIS;

- [IFMS] Reforço encaminhamento demanda 30 
horas para CIS-reunião em abril com o grupo;

- [IFMS] Envio minuta Termo de Cooperação para 
Sinasefe e Plano de Trabalho – Inicial 
capacitações.

resolucao-037-aprova-regulamento-jornada-de-trabalho-dos-taes-20-06-2016.pdf
resolucao-037-aprova-regulamento-jornada-de-trabalho-dos-taes-20-06-2016.pdf
Regulamento.pdf
Regulamento.pdf


Definição do interlocutor da Gestão com o Sinasefe

Diretoria 
SINASEFEReitoria

Representantes de 
base do Sinasefe

nos  Campi

Encaminhamentos:
16/03/2018
[IFMS] Criação mecanismo interação 
Interlocutor da Gestão com SINASEFE;
[SINASEFE] Estruturação da comunicação 
com os representantes de base e os 
limites de solicitações em nome do 
Sindicato.
[SINASEFE] Ajuste Regimento do sindicato 
em relação a representação sindical como 
interlocução local – levar para 
Assembleia.
[IFMS] Comunicação com Diretores-gerais 
acerca do fortalecimento da interlocução 
local.

Interlocução
Chefia de Gabinete Reitoria

Emerson Augusto Miotto Corazza

Interlocução
Diretores Gerais dos Campi



Proposta de Calendário Anual de Reuniões 2018

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

16 - 1ª Reunião IFMS/SINASEFE

30 - Paixão de Cristo

Março

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

26 - Aniversário de Campo Grande

31 - 3ª Reunião IFMS/SINASEFE

Agosto

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

30 - 4ª Reunião IFMS/SINASEFE

2 - Finados

15 - Proclamação da República

Novembro

Encaminhamentos:
16/03/2018
[IFMS] Manter as reuniões sempre antes do 
COSUP.

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

13 - Padroeiro de Campo Grande

22 - 2ª Reunião IFMS/SINASEFE

Junho



• Alteração do tempo mínimo exigido para mestrado, doutorado e 
pós-doutorado

– Demanda Nacional

– Requisito dos editais “o servidor deve possuir ao menos 3 anos de
efetivo exercício no IFMS para realização de mestrado e ao menos 4
anos para realização de doutorado.”

– Cumpre salientar que o tempo mínimo é exigido por lei, não possuindo
o IFMS competência para modificação deste requisito - Vide §2º do
art. 96-A da Lei n. 8.112/90.

§2o Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão
concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há
pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o
período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de
assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos
2 (dois) anos anteriores à data da solicitação de afastamento.

Análise das reivindicações
Reivindicações dos servidores Técnicos Administrativos

Encaminhamentos:
16/03/2018
- Alterado o foco para a 

demanda do Edital Integral
- [IFMS] Revisão do 

Regulamento Parcial com 
inclusão do Integral – PAE 
2018(DIGEP);

- [IFMS] Publicação de Edital 
de afastamento Integral 
previsão PAE 2018(DIGEP);

- [IFMS] Reforço de 
esclarecimentos junto as 
COGEP dos campi.



• Manutenção do NUGED como setor

– Demanda Sistema IFMS/Rede Federal

– Regimento Geral do IFMS – É núcleo conforme
aprovado pelo órgão Colegiado máximo da instituição
(COSUP).

– Grupo de Trabalho do COSUP analisando a lotação dos
servidores e chefias dos profissionais envolvidos;

– Atribuições do Núcleo serão definidas no Regimento
Interno dos Campi

Análise das reivindicações
Reivindicações dos servidores Técnicos Administrativos

Encaminhamentos:
16/03/2018
- [IFMS] Apoio e orientação na 
consolidação do entendimento da 
forma de atuação do NUGED por 
meio do Regimento interno dos 
Campi.

Situação Atual: Está em estudo as atribuições do NUGED, lotações e Chefias dos seus membros.



• Adicional noturno docentes

– Demanda Nacional

– O IFMS obedece o Processo MEC nº 
23118.002410/2012-15 e Despacho s/nº de 2017 
do MPOG disponível em: 
(https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/le
gislacaoAvancada/atoNormativoDetalhesPub.htm
?id=7788) no qual dispõe em seu item 13 que 
“servidores ocupantes de cargo em comissão ou 
função de confiança e os integrantes de carreiras 
que exigem integral dedicação  ao serviço não 
fazem jus à percepção do adicional por serviços 
extraordinários ou adicional noturno”.

Análise das reivindicações
Reivindicações dos Docentes

Encaminhamentos:

16/03/2018
- [SINASEFE] Apresentação, por 

parte da Assessoria Jurídica do 
SINASEFE-MS, da 
fundamentação envolvendo a 
legalidade no pagamento do 
adicional noturno devido aos 
docentes.

- [IFMS/SINASEFE] Fazer nova 
consulta ao MEC para 
atualização das informações.

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/legislacaoAvancada/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=7788


• Normatização e padronização sobre distribuição 
de disciplinas

– Diretrizes de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão 
em apreciação COSUP.

Análise das reivindicações
Reivindicações dos Docentes

Encaminhamentos:

16/03/2018
- Dada a autonomia docente sobre 
o planejamento e distribuição das 
aulas de forma conjunta com seus 
pares o tema deve ser tratado 
localmente.

Situação Atual: Demanda Local.



Ampliando o Diálogo

• Criação de Canal de 
Comunicação 
institucional com o 
SINASEFE na página 
do Servidor do IFMS

Encaminhamentos:
16/03/2018
[SINASEFE] Avaliação junto aos demais 
diretores quanto a aprovação do novo 
formato de divulgação do Diálogo entre 
IFMS e SINASEFE.
[IFMS] Lançamento Página na segunda 
quinzena de março, após aprovação 
Diretoria SINASEFE.

servidor.ifms.edu.br/assuntos/transparencia/dialogos-com-o-sinasefe/
servidor.ifms.edu.br/assuntos/transparencia/dialogos-com-o-sinasefe/


Dados da Reunião

• Início: 14:35

• Término : 16:15



Pontos que ficaram para próxima Reunião 
em função da limitação de tempo

• Reivindicações dos Docentes

– Ponto Eletrônico

• Reivindicações de Causas Comuns aos Servidores

– Pagamento de Auxílio Transporte

– Pagamento de adicional para local de difícil acesso (adicional de interiorização)

– Asfalto ao acesso do Campus Nova Andradina

– Logística Campus Nova Andradina

– Auxilio Fronteira

• Reivindicações do Sinasefe

– Cedência de parcela de terreno dentro dos campi

– Alteração composição do Conselho Superior do IFMS

– Realização sessões rotativas do COSUP

– Atuação conjunta atividades para capacitação

– Atuação conjunta para defesa e visibilidade do IFMS

– Maior posicionamento da Reitoria frente as decisões governamentais de impacto aos servidores



Encaminhamentos Finais

• Agendamento Reunião continuidade da Pauta:
– Sugestão SINASEFE, mês de abril após visita aos campi – Irão informar 

a possibilidade de datas (2ª quinzena);

• Envio dos materiais da reunião:
– Análise da Apresentação com os encaminhamentos;

– Revisão Memória da reunião, assinatura e publicação;

– Publicação Página Diálogos com SINASEFE;

– Envio da Minuta do Termo de Cooperação e Plano de Trabalho para 
análise e autorização de encaminhamento por parte do Sinasefe.



Informações adicionais:
Chefia de Gabinete da Reitoria
reitoria@ifms.edu.br

Elaboração e registro:
Emerson Augusto Miotto Corazza – Chefe de Gabinete da Reitoria
Gislaine Oliveira – Secretária de Gabinete da Reitoria

mailto:reitoria@ifms.edu.br

