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Ata da reunião dos servidores da reitoria do IFRS 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e quinze, reuniram-se os servidores da 1 

Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul na sala 203 2 

da Reitoria. A reunião foi convocada por meio de e-mail enviado no dia 25 de setembro, além 3 

da passagem nas salas de trabalho da Reitoria no mesmo dia. O ponto de pauta da reunião foi a 4 

discussão sobre os encontros periódicos dos servidores da reitoria. A reunião foi coordenada 5 

pela servidora Ana Maria Jung de Andrade, membro da comissão definida em assembleia de 6 

greve para implementação deste encontro periódico. Dando início à reunião, Ana falou sobre a 7 

origem da proposta, ressaltando alguns pontos como: a experiência dos servidores que 8 

trabalham há mais tempo na Instituição, quando todos os servidores da reitoria dividiam o 9 

mesmo espaço e tinham um contato maior entre si; os resultados da pesquisa do setor de 10 

comunicação, que indicavam a necessidade de maior integração entre os servidores; os 11 

resultados da pesquisa do setor de saúde que também indicou a mesma necessidade; e por fim 12 

a inclusão deste item como ponto da pauta interna da greve (momento que possibilitou o 13 

encontro entre os servidores). Explicou ainda que a demanda foi encaminhada a gestão, que 14 

solicitou maiores informações quanto ao formato destes encontros. Por este motivo os 15 

servidores realizaram alguns encontros que contaram, em sua maioria, com a participação dos 16 

servidores que aderiram à greve. Nestas reuniões foram discutidas algumas finalidades para 17 

estes encontros, periodicidade, participantes, e analisada uma primeira minuta de regimento. 18 

Entretanto, a fim de democratizar o processo, foi considerado primordial realizar chamada a 19 

todos os servidores para que pudessem se manifestar quanto ao que esperam dos encontros,  20 

ressaltando que a construção de uma instância como esta é do interesse de todos e transcende 21 

o momento de greve, ou qualquer gestão. Leila Schwarz comentou quanto aos resultados do 22 

grupo da saúde, formado a partir da pesquisa realizada, e indicou que foi identificada 23 

necessidade de integração entre os servidores, bem como um espaço para apresentação de 24 

novos colegas. Carlos Stefan Simionovski informou que outro ponto de pauta interna da greve 25 

é a inclusão de um representante dos técnicos da reitoria no Conselho Superior (CONSUP), 26 

solicitação que foi acatada pelo presidente do CONSUP no momento (Prof. Amilton de Moura 27 

Figueiredo), que realizou encaminhamento de documento para ser analisado pelo Conselho. 28 

Desta maneira, uma reunião periódica dos servidores da Reitoria possibilitaria espaço de 29 

informes deste membro do CONSUP, e de definição do posicionamento dos servidores para 30 

atuação do conselheiro. Crístian Gusberti afirmou que seria importante um espaço para que a 31 

Comissão Interna de Supervisão (CIS) fizesse seus informes e definições de posicionamentos dos 32 

servidores. Além disto, foi apontada a necessidade de festas de integração, com algumas 33 

ressalvas quanto à participação, uma vez que nem todos tem preferência pela convivência com 34 

os colegas de trabalho sem sua família. Também foi apontada a necessidade de um espaço físico 35 

para convivência dos servidores, considerando a ausência de um local para permanecer no 36 

intervalo de almoço. Os colegas foram informados de que este ponto também consta como 37 

pauta interna de greve. Outro ponto abordado pelos servidores foi a necessidade de conhecer 38 

o que os demais colegas fazem no trabalho. Segundo Wendell Ribeiro e Silva, muitas vezes não 39 

se sabe o que os colegas de outros setores fazem. Karine de Oliveira Fonseca falou sobre 40 

experiência que teve em outro local de trabalho, em que semestralmente eram realizadas 41 

reuniões explicando o trabalho dos setores ao longo de um dia, e realizadas também dinâmicas 42 

de grupo. Mariangela Scapinelo destacou a dificuldade que encontra no seu trabalho de levar 43 
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aos servidores como são os procedimentos, prazos, formulários, concernentes ao seu setor. 44 

Ressaltou ainda que muitas vezes desconhecem do que se tratam editais divulgados por outras 45 

Pró-Reitorias e que poderiam eventualmente participar. Wendell sugeriu que sejam debatidas 46 

nestas reuniões também as vagas de servidores da reitoria. Sugeriu-se que as reuniões deem 47 

subsídios para a gestão, indicando onde as vagas são necessárias. Seguiu-se discussão acerca do 48 

caráter deliberativo das reuniões, e análise de processos que hoje são realizados por comissões 49 

específicas na Reitoria, como a Comissão de Avaliação para Liberação Carga Horária e 50 

Afastamento. Sugeriu-se que a reunião de servidores seja um espaço de indicação de nomes 51 

para estas comissões internas, pois seria inviável analisar processos em um grupo grande de 52 

pessoas e no tempo destinado às reuniões. Quanto à periodicidade das reuniões, houve acordo 53 

entre os participantes de que se realize com frequência mínima de dois meses, por duas horas 54 

prorrogáveis por mais uma. Foi comentada também a necessidade de constar no regimento 55 

destes encontros que a participação dos servidores é considerada como horário de trabalho. 56 

Sugeriu-se ainda: realizar a revisão do manual de fluxos da reitoria; tratar de assuntos que 57 

envolvam os servidores da reitoria; realizar as chamadas para as reuniões como convocação. 58 

Também foi sugerida como uma das finalidades “auxiliar na construção de documentos 59 

institucionais”. Mere Luci da Rosa manifestou a necessidade de não realizar distinções de níveis, 60 

cargos e funções, uma vez que se tratam todos servidores que estão “no mesmo barco”. Sugeriu-61 

se a revisão do regulamento criado após seis meses de reuniões. Discutiu-se também quanto ao 62 

nome do espaço, sendo as opções “Conselho” e “Fórum” as mais cotadas. Optou-se por fazer 63 

esta definição na próxima reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 05 de outubro, 64 

na sala 203 da Reitoria, no início da tarde. A comissão de implantação definida anteriormente 65 

em reunião (Ana Maria Jung de Andrade, Carlos Stefan Simionovski, Carolina Fontoura Cartana, 66 

Leonardo da Silva Cezarini  e Suelen Patricia dos Santos) enviará e-mail a todos chamando para 67 

a reunião e anexará o regimento com os acréscimos realizados a partir desta reunião.  68 

Bento Gonçalves, 28 de setembro de 2015. 


