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Ata n° 04/2017
Reunião do Fórum Interno da Reitoria do IFRS
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às treze horas, no auditório localizado no
térreo da Reitoria do IFRS, os servidores promoveram a reunião do Fórum Interno dos
Servidores. A servidora Ana Maria Jung de Andrade deu início aos trabalhos informando que a
pauta única tratava sobre a indicação de servidor para composição da Comissão de Revisão do
Regimento da Reitoria e abriu espaço para a manifestação dos presentes. A colega Greicimara
Vogt Ferrari se disponibilizou a participar da Comissão falando sobre a importância do
Regimento da Reitoria. O servidor Carlos Stefan Simionovski disse que este momento de revisão
do Regimento é uma oportunidade de questionarmos e contribuirmos com alterações ao
Regimento Interno. A professora Paula Zanotelli apoiou o nome da colega Greicimara
elogiando-a pela iniciativa. A colega Ana Maria Jung de Andrade falou sobre a importância do
indicado em representar o grupo e a coletividade dos servidores da Reitoria. Ana e Mere Luci da
Rosa sugeriram que o Forum deve acompanhar os trabalhos da referida Comissão. O colega
Carlos Stefan Simionovski manifestou apoio à indicação da colega Greicimara. Ana questionou
se mais alguém gostaria de colocar seu nome à disposição, mas não houve manifestações. A
seguir o nome da colega Greicimara Vogt Ferrari foi aprovado de forma unânime pelos
presentes. A seguir, Greicimara manifestou-se ratificando o compromisso de representar a
coletividade na Comissão. Nada mais havendo a constar, a reunião foi encerrada e eu, Constance
Manfredini, lavrei a presente ata.

Bento Gonçalves, 10 de maio de 2017.
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