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Ata n° 08/2017 

Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS 

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às treze horas, no auditório localizado 

no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o encontro do Fórum Interno dos 

Servidores da Reitoria. A servidora Ana Maria Jung de Andrade abriu a reunião expondo a pauta. 

Foi convidada a se manifestar a servidora Greicimara Ferrari, representante do Fórum junto a 

Comissão de Elaboração do Regimento Interno. Esta informou aos colegas que na última reunião 

foi tratado sobre a inclusão do Fórum no Regimento Interno e sobre a questão da inclusão do cargo 

de Reitor Adjunto. A proposta de inclusão do Fórum Interno dos Servidores no Regimento Interno 

foi aceita, sendo este um órgão consultivo e não deliberativo. Informou que em breve os servidores 

irão receber uma planilha onde será possível opinar sobre o documento. Depois desta consulta a 

intenção é que o documento seja discutido em uma Assembleia e, a princípio, a votação vai ser 

proporcional por Setores. Seguindo com a pauta, o servidor Wendell Ribeiro e Silva manifestou-

se sobre questões abordadas na última reunião do CONSUP, dando destaque aos seguintes 

assuntos: caso de uma servidora que foi exonerada; depois do término do PDI será iniciada a 

organização didática; aprovação de curso de MBA em Gestão Empresarial no Campus Feliz; e 

novamente entrou em pauta o “pulo” dos servidores técnicos-administrativos, mas este assunto 

não será mais abordado. Alguns dos presentes comentaram sobre a preocupação em se aprovar 

novos cursos de forma consciente, para atender as reais necessidades da comunidade. Ana deu 

andamento aos assuntos da pauta comentando que na última reunião o Sr. José Ely havia estado 

presente para ouvir o pleito dos servidores em incluir o Fórum Interno dos Servidores no 

Regimento Interno e que, em resposta ao convite de manifestação, a Gestão enviou seu 

representante Marc Emerim para se manifestar. Marc informou que a solicitação foi levada a uma 

reunião da Gestão sendo aceita e que o Fórum foi incluído na proposta do Regimento Interno 

preservando o texto original da IN que o cria. Dando continuidade à reunião, Ana colocou que o 

mandato dos representantes do Fórum tinha se encerrado e já estávamos no período de prorrogação 

por seis meses. Foi solicitado que os presentes indicassem novos nomes para compor a Comissão 

para conduzir e secretariar o Fórum, sendo propostos os seguintes: Franciane Tusset, Leonardo 

Cezarini e Guilherme Teixeira. Como o colega Guilherme não estava presente este será consultado 

e no caso de rejeitar a indicação, será substituído pelo colega Danner Souza Terra. Foi proposto 
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que dois dos representas atuais permanecessem até março, para auxiliar os novos representantes. 

Ficou definido que a decisão sobre os dois representantes que permanecem ficará a cargo dos 

atuais representantes. Ana abriu espaço para os assuntos gerais. Leonardo Cezarini  fez uso da 

palavra comentando que gostaria de convidar o Sindicato SINASEFE para expor assuntos como: 

reforma da previdência; congelamento de salários; e reestruturação das carreiras entre outros. 

Comentou que não tem contato com outros sindicatos para poder convidá-los também. Os 

presentes aprovaram a indicação e o SINASEFE será convidado por ele para participar de uma 

próxima reunião. Leonardo abordou outro assunto que foi o uso indevido do email institucional 

com relação a situação de saúde do Reitor e sua posição à frente da Instituição, bem como sobre a 

atuação da professora Cláudia Schiedeck na atual gestão. Leonardo colocou que considera o email 

ilegal e infeliz. Wendell comentou que, aparentemente, pelo exposto em resposta ao mesmo email, 

há indícios de que alguns colegas veem todos os servidores da Reitoria com maus olhos. Alisson 

reforçou que foi extremamente infeliz o comentário de um colega que falava em “boicotar a 

Reitoria”. Ana se manifestou dizendo que o assunto sobre a real saúde do Reitor não está sendo 

comentado pela Gestão, e isto pode causar manifestações infelizes como foi o caso do referido 

email. Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada e eu, Constance Manfredini, lavrei a 

presente ata.  

 

 

Bento Gonçalves, 13 de novembro de 2017. 
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