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1 	Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no Auditório, no prédio 

	

2 	da Reitoria, localizado na rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta e oito), andar térreo, 

	

3 	Bento Gonçalves-RS, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

	

4 	(IFRS), reuniram-se os servidores da reitoria para a reunião do Fórum Interno dos Servidores da 

	

5 	Reitoria. A reunião foi convocada pelos membros do Fórum através do correio eletrônico no dia 

	

6 	vinte e oito de junho e reforçada a convocação no dia de hoje. A reunião foi conduzida pelo 

	

7 	servidor Leonardo da Silva Cezarini, que informou sobre os itens da pauta. . 1. Apresentação da 

	

8 	conclusão dos trabalhos da Comissão de Dimensionamento do Espaço Físico da Reitoria. 

	

9 	Posteriormente, os servidores Renato Pereira Monteiro, Carlos Eduardo Weidlich e Márcio 

	

10 	Cristiano dos Santos, representantes da comissão para dimensionamento do espaço físico da 

	

11 	reitoria, apresentaram o resultado do trabalho realizado. O servidor Renato relembrou que a 

	

12 	comissão surgiu em função de uma demanda do fórum em 2018. Ao final da apresentação foi feita 

	

13 	uma proposta baseada no trabalho realizado. O servidor lembrou ainda que caberá, em um outro 

	

14 	momento, a análise dos gestores a respeito da proposta apresentada pela comissão, enfatizando 

	

15 	que cada gestor das áreas afetadas fará uma conversa com seus servidores. Renato descreveu 

	

16 	ainda que, num primeiro momento, foi aplicado um questionário que tinha por objetivo avaliar o 

	

17 	clima organizacional/satisfação dos servidores da reitoria em termos de espaço físico e assim 

	

18 	conhecer quais os pontos de insatisfação com relação ao tema e trabalhar para melhorá-los. O 

	

19 	servidor também ressaltou que houve o estudo das áreas do prédio da reitoria, para dimensionar a 

	

20 	ocupação dos espaços na e que, anteriormente, em uma outra reunião, foram apresentados os 

	

21 	resultados desse questionário. Após questionamento se era necessário reapresentar os resultados 

	

22 	decidiu-se que seria melhor fazer a apresentação novamente, já que os resultados justificam as 

	

23 	decisões tomadas pela comissão. O servidor começou explicando que os questionários foram 

	

24 	preenchidos por 100 (cem) pessoas da reitoria e que a primeira pergunta era sobre a "possibilidade 
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25 	de dividir estação/mesa de trabalho". A resposta foi que 45,5% respondeu que não, então a 

	

26 	comissão concluiu, por essa resposta, que não seria bem aceita a divisão da mesa/estação de 

	

27 	trabalho e foi desconsiderada a possibilidade. A segunda pergunta foi sobre a "possibilidade de 

	

28 	mudança de sala", para a qual cerca de 40% responderam que sim, então a comissão viu que essa 

	

29 	possibilidade poderia ser implementada. Depois a comissão apresentou resultados que ela mediu 

	

30 	quantitativamente, onde foram apresentadas perguntas que tinham a opção de escolha numa 

	

31 	escala de 1 (um) a 5 (cinco), sendo "1 — discordo totalmente" e "totalmente inadequado" e "5 — 

	

32 	concordo totalmente" e "totalmente adequado". A primeira pergunta foi a respeito da 

	

33 	"possibilidade do setor onde você atua ser dividido", ou seja, que pessoas do mesmo setor que o 

	

34 	seu atuem em salas distintas. O resultado da média foi 2,4 com a frequência da opção "1 — 

	

35 	discordo totalmente" alcançando 49%, ou seja, a maioria não concorda com essa possibilidade. 

	

36 	Depois, a segunda pergunta abordava a questão do espaço físico na reitoria em termos gerais e 

	

37 	onde o servidor atua; as médias foram, respectivamente, 3,3 e 3,8. Ademais foi questionado sobre 

	

38 	os banheiros e sobre o auditório, que tiveram médias de 4,0 e 2,9, respectivamente. Em função da 

	

39 	média baixa do tema auditório, a comissão percebeu que existia insatisfação do espaço junto à 

	

40 	comunidade da reitoria. A sala de reuniões teve média 3,5 e o local destinado para o arquivo 2,7. 

	

41 	Os temas estacionamento e espaços de convivência/refeições tiveram média 2,0. As médias abaixo 

	

42 	de 3,0 chamaram a atenção da comissão. Os últimos questionamentos foram sobre o mobiliário 

	

43 	existente em termos de conservação e estado e em termos de conforto e comodidade, os quais 

	

44 	tiveram médias de 4,2 e 3,7. Tendo em vista os resultados, a comissão fez um quadro com os 

	

45 	principais apontamentos da pesquisa. Esse quadro mostrou o resumo dos resultados, no qual os 

	

46 	temas que estiveram com nota abaixo de 3 foram: Auditório; Arquivo; Estacionamento; Espaço 

	

47 	para convivência e refeições. As médias que ficaram acima de 3 foram: Espaço físico em geral, 

	

48 	Salas; Banheiros; Sala de reuniões e conforto/ conservação dos mobiliários. Nos espaços 

49 	disponibilizados para comentários, os assuntos mais comentados foram: junção da Pró-Reitoria de 

50 	Ensino (PROEN) em um único andar, espaço de convivência, espaço para almoço, auditório usado 

51 	como depósito, estacionamento pequeno e a sala da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), 

52 	sala exclusiva para setor de ouvidoria e setor de Comissão Própria de Avaliação (CPA). Outros 

53 	comentários não foram considerados pela comissão, pois entendeu-se que essas questões, apesar 

54 	de importantes, não eram prioritárias. Ademais, foi realizado pela comissão um estudo da 

55 	distribuição das áreas em uso no prédio da reitoria. A explicação dos resultados foi feita pelo 
Cit  
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56 	servidor Carlos Weidlich, que iniciou abordando que a distribuição se referia à área útil. A avaliação 

57 	mostrou que 33% da área total útil é ocupada pelos subsolos considerando-se o subsolo até o 

58 	oitavo andar. As áreas de circulação como corredores representam 12%, os depósitos e instalações 

59 	como o Centro de Processamento de Dados (CPD) e sala de medidores são 5%. Posteriormente 

60 	comentou-se que a área que existe hoje, onde os servidores estão distribuídos e efetivamente 

61 	pode-se montar uma estação de trabalho, representa 39% da área útil. As salas de reuniões, 

62 	banheiros e convivência representam 7% e 4%, respectivamente. Depois foi desmembrada a área 

63 	útil de 39%, onde se tem mobiliário e onde os servidores estão distribuídos. Após a análise 

64 	percebeu-se que a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e a Pró-Reitoria de Administração 

65 	(PROAD) ocupam a maior parte desse espaço com 283,36 m2  e 273,46 m2, respectivamente. As 

66 	outras áreas tiveram os seguintes resultados: Salas do Reitor e dos Pró-reitores — 143,96m2; Pró- 

67 	Reitoria de Ensino (PROEN) — 84,75m2; Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) — 128,17m2; Pró-Reitoria 

68 	de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI) — 63,53m2; Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

69 	Institucional (PRODI) — 163,99m2; Gabinete — 33,59m2; Procuradoria Federal junto ao IFRS — 

70 	32,32m2; Conselho Superior (CONSUP) — 21,22m2; Auditoria — 13,70m2; Secretaria de Comissões 

71 	Permanentes (SCP) — 17,72m2; Coordenadoria de Correição e Gestão de Processos Disciplinares 

72 	(CCGPAD) — 13,70m2. Foram feitas duas correlações para avaliar a relação entre as áreas e o 

73 	número de servidores. A primeira foi a área ocupada versus o número de servidores. O gráfico 

74 	mostrado avaliou a quantidade de servidores que estão ocupando os espaços citados. Analisando o 

75 	gráfico, caso a linha de referência estiver dentro da barra, que representa as áreas em metros 

76 	quadrados (m2), o espaço está subaproveitado e se estiver acima da barra o espaço está super 

77 	utilizado. A DGP, que possui 283,36 m2, tem hoje 23 servidores. Porém, a área do setor é atípica e 

78 	hoje há um déficit de espaço na PROEN e PROPPI. O outro gráfico mostrou uma linha de referência 

79 	de 7,9m2  para cada servidor considerando os espaços de mobiliários. Esse valor representa a 

80 	divisão da área total (1.108,29m2) pelo número de servidores total da reitoria. Uma consideração 

81 	que foi feita é que para o cálculo citado não foram consideradas as salas dos pró-reitores e reitor, 

82 	pois há exigência dessas salas serem individualizadas. O gráfico mostrou quais os espaços que 

83 	estavam com concentração de servidor por metro quadrado acima e abaixo da referência 

84 	7,9m2/servidor. Viu-se que a PROEN e a PROPPI estão com déficit de área por servidor. A maior 

85 	distorção foi o espaço da SCP que tem 17,72m2  para um servidor. Após apresentação, a comissão 

86 	fez as sugestões que serão apresentadas à gestão baseadas nos resultados obtidos com o trabalho. 
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87 	A primeira sugestão, para o Auditório, foi a retirada do material da Coordenadoria de Ensino à 

88 	Distância (EaD) do auditório para liberar espaço, o que segundo o servidor Renato já está sendo 

89 	feito; a compra de novas cadeiras que já está sendo tratada com a PROAD. A instalação de caixas 

90 	de som que já está sendo executada. Para o estacionamento foi exposto que já está sendo feita a 

91 	solicitação, por meio de cartazes, para a retirada dos veículos que estão sem uso, além de 

92 	melhorias como proteção nos pilares e paredes, revezamento das vagas dos carros oficiais com os 

93 	dos servidores. Ademais, está sendo feito o desfazimento do material que está embaixo da escada 

94 	no estacionamento com objetivo de otimizar o espaço dentro das limitações existentes. Foi 

95 	ressaltado, também, que não tem como aumentar o número de vagas no estacionamento. 

96 	Posteriormente, foram apresentadas outras sugestões da comissão como alteração do layout e 

97 	mobiliário da sala de convivência e alteração da localização dos setores com base nos resultados 

98 	do questionário e do levantamento de uso dos espaços (m2  pelo número de servidores). Então, a 

99 	partir da análise dos dados dos questionários, das respostas abertas e das avaliações da ocupação 

100 	dos espaços, a comissão propôs as alterações correlacionando essas três informações. Então, a 

101 	partir do exposto, a comissão apresentou o novo layout do espaço de convivência com a colocação 

102 	de um balcão para que as pessoas possam sentar e fazer as suas refeições (poderão ser 

103 	acomodadas 7 pessoas), criando assim um espaço efetivo para o almoço dos servidores. Ainda é 

104 	citado que esse novo espaço é viável de se fazer, já que se tem uma estimativa dos custos e é 

105 	possível executar essa alteração ainda nesse ano caso a gestão aprove a proposta. Foi salientado 

106 	que o novo layout foi projetado pelos servidores da Diretoria de Planejamento de Obras (DPO) 

107 	melhorando, assim, o problema de não se ter o espaço para os servidores fazerem suas refeições 

108 	na reitoria. Além disso, abordou-se a proposta de mudança de uso das salas, onde o critério 

109 	norteador, a partir da análise dos questionários, foi o de melhorar o trabalho em equipe e não 

110 	acomodar situações específicas de servidores. A primeira proposta foi a de alocar toda a PROEN no 

111 	mesmo andar, tendo como base os apontamentos feitos via questionário aplicado aos servidores. 

112 	A outra alteração sugerida pela comissão foi a ampliação do espaço destinado à DTI, já que se 

113 	constatou que o setor, hoje, é o setor mais prejudicado na questão de espaço para os servidores e 

114 	circulação. Caso haja necessidade de evacuação da sala em caráter de urgência, por exemplo, os 

115 	servidores ficariam prejudicados em virtude do pouco espaço. O oitavo andar não sofrerá 

116 	alterações na proposta da comissão pois os indicadores avaliados não demostraram essa 

117 	necessidade. No sétimo andar, a proposta é que as salas 702 sejam ocupadas pelos Pró-reitores de 
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118 	administração e de Desenvolvimento Institucional. A sala 701, que hoje é ocupada pela 

119 	Coordenadoria de Gestão Documental (CGED), ficaria para uso do pró-reitor adjunto de 

120 	administração e para a diretora de Orçamento e Finanças, junto com o chefe do Departamento de 

121 	Contabilidade, sendo necessário eliminar a parede de gesso para ampliar a área e circulação, de 

122 	modo a ficar semelhante ao do sexto andar. O espelho da mudança irá refletir a alteração nas 

123 	demais pró-reitorias. Outra alteração citada foi que a PRODI subirá toda para o sétimo andar 

124 	ocupando a sala 703 onde é a Seção de Atenção à Saúde do Servidor (SATS), eliminando a parede 

125 	de gesso ampliando a área e circulação, ficando dessa forma com o mesmo layout atual, localizado 

126 	no quinto andar. Foi salientado que a PROAD não ficará toda no mesmo andar como as demais 

127 	pró-reitorias, pois com o número de setores e servidores atuais torna-se inviável que todos fiquem 

128 	no mesmo espaço. No sexto andar não teríamos alterações, já no quinto andar sairá a PRODI e 

129 	ficaria a PROEN alocando os demais setores da PROEN (EaD, nutricionista, processo seletivo) no 

130 	espaço. Para a EaD foi colocado que serão feitas as adaptações necessárias devido às 

131 	especificidades do setor. A sala do pró-reitor de Desenvolvimento Institucional ficará para as 

132 	comissões permanentes do IFRS, já que nos questionários aplicados apareceu a necessidade de 

133 	uma sala específica para elas, com possibilidade de se trazer a Ouvidoria também para esses 

134 	espaços. A intenção é colocar estações de trabalho que aloquem quatro servidores. No quarto 

135 	andar prevê-se a liberação da atual sala de concursos, que será usada para a SATS (que estava no 

136 	sétimo) com consultório médico, necessitando de obra para dividir a sala com parede de gesso 

137 	acartonado. Foi salientado pela servidora da SATS, Catúcia Peres Alves Lerina, que a divisão da sala 

138 	deve ser feita de modo que a perícia possa ocorrer de maneira isolada dos demais servidores do 

139 	espaço a fim de garantir a privacidade dos atendimentos, já que o IFRS está integrado ao 

140 	Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIAAS) e recebe servidores de todo o Brasil 

141 	para realização de ações e programas nas áreas de assistência à saúde, perícia oficial, promoção, 

142 	prevenção e acompanhamento da saúde no âmbito da administração federal direta, autárquica e 

143 	fundacional. No terceiro andar prevê-se a ampliação do setor de TI com a abertura de parte da 

144 	parede, usando a sala atualmente ocupada pela Secretaria das Comissões Permanentes (SCP), que 

145 	passará para o quinto andar, e assim fazer uma melhor distribuição dos servidores que estão 

146 	alocados naquele setor. No segundo andar ocorre a saída do EaD para o quinto andar, unificando a 

147 	PROEN, e na sala 201 ficará o setor de Gestão Documental ficando desse modo mais próximo do 

148 	Arquivo Central da Reitoria. O primeiro andar ficará sem alterações. Em seguida foi demonstrado o 

.2/ 
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149 	novo gráfico, indicando como ficará a relação entre servidores por metro quadrado (m2) após as 

150 	alterações propostas. Adotando as alterações propostas, a DGP poderia ter ainda um espaço que 

151 	poderia ser aproveitado. O servidor Carlos Weidlich explicou que um problema que se resolveria, 

152 	com implementação da proposta, seria o déficit da PROEN, pois se teria uma distribuição mais 

153 	uniforme em função da área que vai estar disponível e o número de servidores. Ao comparar os 

154 	gráficos, o servidor explicou que a SCP, que antes ficava em uma sala, ficará junto com o espaço 

155 	para as comissões. A PROPPI continuou com déficit e nos demais casos não teríamos alterações 

156 	significativas. Também foi mostrado que a linha de referência do gráfico m2  por servidor aumentou 

157 	de 7,9m2/servidor para 8,65m2/servidor, porque foi retirado as divisórias e com isso aumentou a 

158 	área de trabalho por servidor. Foi exposto que, em virtude das configurações diferentes que 

159 	existem no prédio, não tem como os valores de m2  por servidor dos setores estarem exatamente 

160 	no valor de 8,65 m2/servidor, mas o objetivo é reduzir as diferenças para ficar mais próximo 

161 	possível do valor citado. Posteriormente, o servidor Márcio recordou que o prédio da reitoria, 

162 	quando foi adquirido, não estava projetado para um órgão público desenvolver suas atividades e 

163 	sim para ser utilizado como salas comerciais. As adequações no prédio foram realizadas ao longo 

164 	do tempo como, por exemplo, a copa do quarto andar, entre outras. Portanto, os ajustes que estão 

165 	sendo propostos são para adequar as condições de trabalho de todos os servidores. O servidor 

166 	Renato salientou que todos os problemas que existem hoje com relação ao tema não serão 

167 	sanados, porém, a comissão tentou construir um cenário que efetivamente melhore as condições 

168 	do trabalho em equipe dos setores/departamentos. A Comissão lembrou que o prédio possui 

169 	apenas 40% de área útil para ser utilizada. Eventualmente, em razão do espaço limitado do prédio, 

170 	algumas especificidades e problemas que apareceram nos questionários não serão atendidas e 

171 	que, portanto, algum setor pode ter o trabalho em equipe mais afetado do que outro. A comissão 

172 	finalizou a sua apresentação e depois foi aberto um espaço para que os presentes fizessem 

173 	questionamentos. O servidor Willian Miranda Rustick questionou sobre o estacionamento, sobre a 

174 	possibilidade de colocar os carros oficiais em estacionamentos públicos. O servidor Márcio 

175 	argumentou que, obrigatoriamente, temos que manter os veículos oficiais em local seguro e 

176 	preferencialmente fechado, já que os prédios têm espaço para tal e então a prioridade é que esses 

177 	veículos oficiais fiquem nesse local. Hoje há 42 (quarenta e duas) vagas disponíveis e 7 (sete) 

178 	veículos oficiais, ou seja, há 35 (trinta e cinco) vagas para uso geral. Caso a sugestão fosse adotada, 

179 	ao final do dia teria que colocar os carros de volta na garagem. Lembrou que hoje há duas vagas na 
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180 	frente da reitoria para veículos oficiais e que não se paga pela utilização, e poderia ser 

181 	questionado, pelo Departamento de Trânsito, caso de colocasse mais sete veículos nesses espaços. 

182 	Márcio sugere que se faça um estudo da possibilidade de redução da frota e de ter veículos 

183 	locados com aperfeiçoamento do agendamento das viagens. Foi citado exemplos de outros órgãos 

184 	públicos que já estão revendo possibilidades para melhoria da gestão de suas frotas. Willian 

185 	levantou outro ponto junto aos servidores, que se referiu a questão da acessibilidade. Relatou que 

186 	hoje não se tem uma cadeira de rodas no prédio para utilização nas situações de perícia de pessoas 

187 	com dificuldade de locomoção, e questionou se há necessidade da sala da SATS ficar junto da sala 

188 	do consultório médico, sugerindo que o consultório fosse no térreo. O servidor Carlos Weidlich 

189 	respondeu ser importante que fiquem juntas, uma vez que as perícias refletem direto no trabalho 

190 	da SATS, ficando melhor na configuração que tem hoje, tudo no mesmo andar. Catúcia salientou 

191 	que hoje não temos sala de espera e relatou uma situação em que uma junta médica foi realizada 

192 	no espaço atual da SATS, no sétimo andar, e como não há sala de espera, os servidores que 

193 	trabalham no local tiveram que ceder o espaço que ocupam para acomodar os familiares do 

194 	servidor que estava em atendimento pela perícia. Foi exposto ainda, pela servidora Catúcia, que o 

195 	espaço, apesar de grande, não é suficiente para esse tipo de atendimento. O servidor Willian 

196 	realizou seu último apontamento, com relação a salas dos pró-reitores, no qual sugeriu que o pró- 

197 	reitor e o adjunto ficassem na mesma sala e, desse modo, haveria mais espaço para alocar os 

198 	servidores e, assim, conforme mostrado nos slides, melhoraria a ocupação dos espaços da reitoria. 

199 	O servidor Márcio argumentou que, atualmente, estando na função pró-reitor adjunto, entende e 

200 	percebe isso, na maioria dos colegas adjuntos, que executam mais funções operacionais, 

201 	diretamente com os chefes de departamento e com os servidores. Ainda falou que, como opinião 

202 	pessoal, entende que o trabalho do pró-reitor adjunto é melhor junto com a equipe, rende mais, 

203 	traz mais resultado do que trabalhando junto do pró-reitor, ou seja, manter-se-ia o cenário atual 

204 	no qual o pró-reitor tem a sua sala e o adjunto fica junto a sua equipe de trabalho. O servidor 

205 	Andrew Chaves Feitosa da Silva questionou sobre a possibilidade de, já que se vai retirar paredes 

206 	para ampliar salas, se seria possível colocar paredes para diminuir as salas dos pró-reitores e assim 

207 	criar um espaço compartilhado com o pró-reitor adjunto. O servidor Renato argumentou que, de 

208 	acordo com a análise qualitativa e quantitativa que foi realizada pela comissão a partir do 

209 	levantamento realizado, a questão citada (dividir a sala dos pró-reitores com seus respectivos 

210 	adjuntos) não foi apontada. Assim, esse tema não foi analisado pela comissão, já que foi levantado 
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211 	pela primeira vez nessa reunião. O servidor reforçou que, caso esse tema apareça em um outro 

212 	momento, em uma situação futura de falta de espaço no prédio, pode-se discutir a questão 

213 	levantada. Renato salienta também que, essa questão está baseada em percepções empíricas e 

214 	que, na sua visão, é importante o pró-reitor ter um espaço reservado para seu trabalho devido as 

215 	funções do cargo. Para o servidor, quem acompanha mais de perto o trabalho das pró-reitorias são 

216 	os adjuntos e, portanto, o ideal seria ele dividir o espaço com a sua equipe e não com o pró-reitor. 

217 	Renato ressalta que, se adotada a sugestão, não se resolve-ria nenhum problema que já não tenha 

218 	sido contemplado pela proposta da comissão. Falou ainda que, dentro do que a Comissão 

219 	construiu, o fator novo, que parece não ter sido acomodado na proposta, é a questão específica do 

220 	consultório que foi discutida anteriormente. Em seguida, a servidora Nayara Pansera Balbinot 

221 	elogiou o trabalho realizado pela Comissão, principalmente por ter levado o trabalho em equipe 

222 	como princípio para o desenvolvimento das propostas. Ressaltou ainda que, a PROEN ganhará 

223 	bastante com isso, trabalhando de forma mais integrada e, dando prosseguimento leu os pontos 

224 	que a equipe destacou no questionário. O servidor Márcio ressaltou que mais de 70% dos 

	

225 	servidores da reitoria responderam o questionário e que isso foi importante para construção das 

	

226 	propostas. Citou-se ainda a importância de o questionário ter tido um espaço aberto para os 

	

227 	servidores escreverem e opinarem a respeito do tema dimensionamento do espaço físico. A 

	

228 	servidora Catácia apontou a importância de a comissão conversar com as equipes para conhecer o 

	

229 	trabalho das mesmas. Renato alegou que há uma comissão de dimensionamento de pessoal e que 

	

230 	essa era apenas responsável pelo dimensionamento do espaço físico. Caso fosse feito esse 

	

231 	trabalho de agendar para conversar com cada setor/equipe, entendeu-se que esse trabalho seria 

	

232 	muito mais complexo e extenso e que isso poderia tornar o trabalho inviável. O servidor Renato 

	

233 	explicou ainda que a opção por se trabalhar com questionário foi para aprimorar e detectar os 

	

234 	pontos que a comissão iria trabalhar e que os resultados seriam mais expressivos do que de setor 

	

235 	em setor. Renato deixou em aberto de que a sugestão (conversa/agendamento de setor em setor) 

	

236 	poderia ser uma proposta a ser levada às chefias e aos setores para avaliação. Em seguida, a 

	

237 	servidora Claudineli Carin Seiffert questionou a comissão a respeito de um tema do questionário 

	

238 	referente à questão aberta sobre o Arquivo Central em que todos podiam responder. A servidora 

	

239 	colocou que a responsabilidade do espaço é da CGED, sendo o seu uso também da DGP, mas quem 

	

240 	respondeu por ele foram todos os servidores. Na apresentação a servidora lembra que foi colocado 

	

241 	que o espaço era de uso comum, então a mesma questionou a comissão qual foi o critério usado 
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242 	para que se concluísse que o espaço do arquivo era de uso comum, já que segundo o regimento a 

243 	responsabilidade do espaço é da CGED. A comissão explicou que o arquivo não está naquele 39% 

244 	de área útil avaliada no trabalho, já que não vão se colocar estações de trabalho no espaço. O 

245 	sentido de área comum é pelo fato do espaço guardar informações de todos os setores, mas que o 

246 	acesso é "restrito", similar ao Centro de Processamento de Dados (CPD) do setor de TI. A servidora 

247 	argumentou que no questionário não ficou clara essa informação, e pareceu que todos respondem 

248 	pelo espaço sem muitas vezes sequer conhecer o arquivo. O servidor Guilherme Garcia Teixeira 

249 	exemplificou que, no caso do espaço de estacionamento, citado como exemplo de área comum 

250 	pelo servidor Márcio, as pessoas de outros setores têm condições de avaliar, pois o espaço é 

251 	utilizado diariamente, diferentemente do espaço do arquivo que muitos servidores nem 

252 	conhecem. O servidor Renato pediu desculpas, em nome da Comissão, sobre um possível 

253 	entendimento equivocado sobre a análise do ArquiVo.etexplicou que o entendimento da pergunta 

254 	deveria ter sido "se existe espaço adequado para que os documentos sejam arquivados na 

255 	reitoria". A servidora Claudineli lembrou que o cuidado com arquivo compete à CGED por 

256 	regimento e por legislação e, que seu questionamento foi no intuito de esclarecer qual era o 

257 	entendimento da comissão a respeito do tema abordado no questionário e se esse entendimento 

258 	teria sido passado por alguém ou setor à comissão. Claudineli solicita que a comissão envie para 

259 	e-mail do Fórum os slides apresentados. A servidora Constance Manfredini agradece a participação 

260 	da comissão e passa para a última pauta. 2. Assuntos gerais. O assunto da troca dos membros do 

261 	fórum foi retomado pelo servidor Guilherme, que lembrou que as servidoras Claudineli (CGED) e 

262 	Raquel Machado Colombo (Comunicação) tinham se disponibilizado a fazer parte do Fórum Interno 

263 	dos Servidores da Reitoria, porém a servidora Raquel informou que não teria mais disponibilidade, 

264 	ficando apenas a servidora Claudineli com a disponibilidade. Guilherme explicou que se 

265 	necessitaria de mais uma pessoa para compor a nova comissão do Fórum. Foi citado a importância 

266 	da participação no Fórum, espaço constituído em 2016 na reitoria, e que a intenção não é colocar 

267 	um representante de cada setor, pois entende-se que o espaço deve ser ocupado por vontade dos 

268 	servidores para que haja um engajamento maior, mas que também não se descarta a possibilidade 

269 	de isso ocorrer no futuro, com alteração da Instrução Normativa do Fórum, em virtude da baixa 

270 	participação. A servidora Constance Manfredini (DPO) lembrou que a troca não será de todos os 

271 	membros, mas apenas ela e a servidora Mere Luci da Rosa (Contabilidade) sairão, então quem 

272 	participar terá o suporte dos demais colegas que permanecem na comissão: Bruno Diniz Machado 
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273 	(PRODI), Guilherme Garcia Teixeira (CGED) e Leonardo da Silva Cezarini (PRODI). A servidora 

274 	Greicimara Vogt Ferrari se dispôs a fazer parte da Comissão do Fórum. O servidor Guilherme ainda 

275 	falou que em virtude do Leonardo estar fazendo doutorado e também de sua reponsabilidade com 

276 	o Sindicato, manifestou sua intenção de deixar a Comissão do Fórum. Guilherme solicitou que, 

277 	caso tenha mais alguém interessado, poderá se manifestar para ficar no lugar do servidor 

278 	Leonardo. Nada mais havendo a constar, eu, Bruno Diniz Machado, encerro a presente ata, que 

279 	após lida e aprovada será assinada pelos membros da Comissão do Fórum Interno dos Servidores 

280 	da Reitoria presentes na reunião. 

Bruno Diniz Machado 

Guilherme Garcia Teixeira 

Leonardo da Silva Cezarini 	oincil.ek) 12.5aXim7, 

.... .....  

sk• ir 
Claudineli Carin Seiffert 	efaUditkatt: 00 	Ga  

itvitive. T2492.tihat.  

10 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

