
Ata Fórum Servidores Reitoria 

 

Aos dezenove dias do mês de abril de 2017, os servidores lotados ou em 

exercício na reitoria do IFRS se reuniram para mais uma reunião do Forum 

Interno. A servidora Ana Andrade abre a reunião saudando os presentes e 

explana sobre as pautas específicas que serão apresentadas e discutidas nesta 

reunião. A servidora Andréia Sonza, assume a palavra após ser apresentada. 

Em sua fala, Andrea relata sobre a origem da Assessoria de Ações Inclusivas do 

IFRS bem como explicas as funções realizadas por essa assessoria. De maneira 

mais detalhada, a servidora Andrea explana sobre os Núcleos de Ações 

Afirmativas (NAPNE, NEABI, NAG). Segue explanando sobre a evolução do 

projeto iniciado em 2013 até o surgimento em definitivo do Centro de Tecnologia 

de Acessibilidade (CTA). Compara o IFRS às demais instituições federais e 

relata que somos a única IF que possui um grupo que trabalha e integra todos 

os núcleos de acessibilidade. A servidora conclui sua fala relatando as 

dificuldades presentes e potenciais dificuldades futuras, e em seguida passa a 

palavra ao servidor Anderson Dall Agnol que segue relatando a prática das ações 

do CTA. Anderson enumera os três principais objetivos do CTA (1. Produção de 

recurso de tecnologia assistiva e acessibilidade digital; 2. Desenvolvimento 

WEB; e 3. Capacitação dos demais servidores). O servidor segue relatando 

sobre um projeto futuro que será um guia disponibilizado a todos os servidores 

sobre a produção de material acessível a todos. Por fim, o servidor Anderson 

sugere uma visitação guiada ao CTA e conclui tirando dúvidas diversas dos 

presentes. A servidora Leila Sachwarz solicita aos presentes que reflitam sobre 

a temática e convida a todos a fazer parte dos núcleos presentes na Reitoria. A 

servidora Ana Andrade, retoma a palavra e agradece aos convidados Andrea e 

Anderson pelas explicações e relatos, e em seguida passa a palavra ao servidor 

Willian Rustik, que por sua vez retoma o assunto iniciado na última reunião do 

Fórum. Inicia relatando a resposta do Professor Javier (CPPD) que sugere 

reunião conjunta à CIS para debate e deliberação sobre o tema. Rapidamente 

passa o assunto para o dimensionamento de pessoal dentro do IFRS e das 

dificuldades de se gerenciá-lo, e assim conclui sua fala. A servidora Ana 

agradece a participação do servidor Willian e imediatamente passa a palavra ao 

servidor Marc Emerin, diretor de gestão de pessoas, que aborda o a necessidade 



urgente de revermos a subutilização do espaço coletivo de convivência no 4º 

andar, pois o grupo que trabalha o EAD, solicita uma sala fechada para 

elaboração os vídeos e conferências. Sugere cedermos o espaço em troca de 

reocuparmos o antigo espaço do “ponto eletrônico”. O servidor Alisson interpela 

relatando a possibilidade de eventuais desconfortos com o barulho que poderá 

ocorrer das conversas do espaço de convivência, sugerindo então utilizarmos o 

terraço do Prédio ou o jardim de inverno no térreo após breve reforma no local. 

Encaminha possibilidade para análise da DPO. Por fim, o Servidor Wendell relata 

aprovação do “persalto” por parte do CONSUP mas com negativa da gestão. A 

servidora Ana Andrade conclui agradecendo a presença de todos e convidando 

a participar da próxima reunião.  


