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Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas, no auditório 1 

localizado no térreo da Reitoria do IFRS, os servidores reuniram-se para o encontro do 2 

Fórum Interno dos Servidores da Reitoria. O servidor Guilherme Garcia Teixeira abriu a 3 

reunião expondo a pauta. Foi convidada a se manifestar a servidora Suelen Patrícia dos 4 

Santos, representante dos TAEs no Conselho Superior (CONSUP). Ela destacou que o 5 

Regimento Interno da Reitoria será apreciado na próxima reunião do CONSUP, a 6 

realizar-se no dia vinte e seis de junho. Em seguida leu cópia do memorando assinado 7 

pelo servidor Marc Emerim, presidente da Comissão que conduziu o processo de 8 

elaboração do Regimento Interno. O conteúdo do memorando, de modo geral, relatava 9 

o processo de construção do Regimento Interno. Ao final da leitura Suelen colocou suas 10 

impressões particulares a respeito do tema, comentando que houve pouco tempo para 11 

que os servidores analisassem o texto final do Regimento Interno. A servidora Greicimara 12 

Vogt Ferrari, representante do Fórum junto a Comissão de Elaboração do Regimento 13 

Interno, expressou o seu descontentamento em relação a etapa final do processo, 14 

citando que ela não pôde estar presente na reunião final da Comissão, onde foram 15 

tomadas decisões importantes com relação a aprovação do Regimento Interno pelos 16 

servidores. Citou que foram criados cargos sem muito critério. Sugeriu, também, que 17 

atrelada a aprovação pelo CONSUP seja elaborado um estudo mais aprofundado com o 18 

dimensionamento de fluxos e pessoal para dar suporte a elaboração do próximo 19 

Regimento Interno. O servidor Wendell Ribeiro e Silva falou que o Regimento 20 

Complementar, que deve ser elaborado, é um documento extenso e irá definir questões 21 

mais próximas aos servidores. A servidora Claudineli Carin Seiffert expôs que durante a 22 

elaboração do Regimento Interno não houve tempo para discutir os assuntos que 23 

envolviam mais de uma pró-reitoria, pois os servidores trataram somente dos assuntos 24 

da sua própria pró-reitoria. Anderson Dall Agnol, servidor do Centro Tecnológico de 25 

Acessibilidade (CTA), comentou que também achou o processo muito apressado, que 26 

faltou a visão macro do documento e que acabou faltando um entendimento mais 27 
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profundo por parte dos servidores. A servidora Mere Luci da Rosa comentou que na 28 

Plenária de aprovação do Regimento Interno, ocorrida no final de dezembro, puderam 29 

votar os servidores “em exercício” na Reitoria, e muitos já não estão mais aqui tendo 30 

retornado a seus Campi de origem. Na visão dela, deveriam ter voto os servidores que 31 

fossem “lotados” e que estivessem “em exercício” na Reitoria. Esta proposta não foi 32 

aceita na Plenária. A servidora Ana Maria Jung de Andrade comentou que no setor dela, 33 

Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), o início do processo foi bom, mas depois houve 34 

um intervalo de tempo sem notícias do andamento dos trabalhos, sendo que esta tomou 35 

conhecimento do mesmo somente em dezembro, quando já estava prestes a ser 36 

aprovado. Ana comentou que durante a Plenária foi questionado se os servidores 37 

estavam aptos a opinar sobre o documento naquele momento, mas os presentes 38 

votaram pelo encaminhamento do mesmo ao CONSUP. O servidor William Miranda 39 

Rustick expôs que para ele o processo foi feito às avessas e que deveria ter sido 40 

elaborado um dimensionamento. Na sequência questionou o que o Fórum poderia fazer 41 

neste momento. Suelen disse que poderíamos fazer um memorando registrando nossas 42 

impressões. Wendell explanou que o momento de ter um olhar sobre o todo foi 43 

atropelado. No entanto, ele prefere que este seja aprovado pelo CONSUP, visto que para 44 

ser alterado, também dependeria da aprovação do CONSUP, e o Fórum possui 45 

representante nesta instância. A servidora Grazielle Marin Leite é da opinião que tem 46 

que deixar ser aprovado pelo CONSUP, mas que seja feito um dimensionamento. Este 47 

vai demandar bastante tempo para ser elaborado, mas pode dar suporte ao próximo 48 

Regimento Interno. O servidor Leonardo da Silva Cezarini acha que o Regimento Interno 49 

não deveria ser aprovado pelo CONSUP. Suelen se dispôs a fazer uma fala sobre as 50 

ideias colhidas nesta reunião do Fórum, mas salientou que não somos uma instância 51 

deliberativa. Ana sugeriu que fosse elaborado um texto para ser lido na reunião do 52 

CONSUP. Questionou qual foi o momento em que se optou por criar coisas novas no 53 

Regimento, visto que a orientação inicial era que o documento fosse um retrato fiel da 54 
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estrutura existente. Greicimara confirmou que foram orientados em elaborar o 55 

documento de acordo com a estrutura existente. William comentou que o 56 

dimensionamento não é somente para saber o número de pessoas necessárias ao 57 

funcionamento, mas também vai tratar de temas como as atribuições dos setores e 58 

mapeamento dos processos, entre outros. A servidora Leila Schwarz comentou que 59 

primeiro foi alterado o Estatuto, depois o Regimento Geral e, na sequência, foi elaborado 60 

o Regimento Interno. Colocou que lembra que a Comissão de Elaboração do Regimento 61 

Interno, discutiu se era o momento para a inclusão de novos setores e optaram por incluir 62 

alguns. Suelen propôs como encaminhamento a elaboração de um documento para ser 63 

lido no CONSUP, contendo o que foi comentado na reunião do Fórum. Ela se dispôs a 64 

elaborá-lo e enviá-lo aos servidores antes da reunião do CONSUP. Guilherme solicitou 65 

que Suelen também envie o memorando de autoria de Marc Emerim, lido no início desta 66 

reunião. Dando seguimento a pauta, foi lido o email enviado pelo servidor Gerson Rafael 67 

Juchem a respeito do uso das salas na Reitoria, propondo que a Seção de Atenção à 68 

Saúde do Servidor (SATS) fosse para a sala 401 e o consultório médico para a sala de 69 

convivência dos servidores. Após leitura do email, Gerson tomou a palavra 70 

complementando que a gestão já definiu que o SATS vai para o sétimo andar, e que a 71 

sua nova proposta seria que o “protocolo” fosse para a sala de convivência dos 72 

servidores. Grazielle Marin se manifestou dizendo que falta salas para fazer reuniões e 73 

que a sala de convivência é usada para reuniões, refeições e no período de descanso 74 

dos servidores. Vários servidores presentes se manifestaram a favor da manutenção do 75 

espaço de convivência que, entre outros, é utilizado para conhecer os colegas e para as 76 

refeições. Wendell disse que a sala de convivência é pequena, no entanto é melhor do 77 

que ficarmos sem um espaço, ainda colocou que devemos levar a questão para a gestão, 78 

bem como, a questão da utilização do estacionamento. Mere colocou que, às vezes, 79 

novos servidores são chamados sem ter o local onde serão acomodados. Propôs que 80 

fosse encaminhado à gestão uma solicitação para a reorganização dos espaços. O 81 
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servidor Cristian Gusbert lembrou que a sala de convivência foi uma solicitação dos 82 

servidores e que a gestão deve contribuir em ceder outros espaços. Finalizando a 83 

questão ficou decidido que o Fórum irá encaminhar um memorando para a gestão com 84 

as seguintes colocações: informando que existe um problema de espaço no prédio da 85 

Reitoria; sugerindo que seja criada uma comissão para dimensionar o espaço físico; e 86 

que as novas mudanças sejam encaminhadas ao Fórum antes de sua concretização. 87 

Dentro da pauta assuntos gerais, a servidora Priscila Martins Vidor, do setor de 88 

Comunicação, divulgou a festa junina a ser realizada na sexta-feira, dia 29 de junho. 89 

Guilherme agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a constar, a reunião foi 90 

encerrada e eu, Constance Manfredini, lavrei a presente ata.91 

 

Bento Gonçalves, 21 de junho de 2018. 

 


