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Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, realizou-se a primeira reunião 1 

do Fórum Interno dos Servidores da Reitoria do IFRS. Os servidores foram convidados 2 

por meio de e-mail enviado no dia primeiro de setembro. A reunião foi conduzida por Ana 3 

Maria Jung de Andrade, representando a Comissão de implementação dos encontros 4 

periódicos. Ana esclareceu inicialmente que a “viabilização e apoio para realização de 5 

reunião mensal dos servidores da reitoria” foi uma reivindicação de pauta interna dos 6 

servidores durante a última greve, junto a outras duas pautas: “Representação dos 7 

Técnicos Administrativos em Educação da reitoria no CONSUP” e “Espaço de 8 

convivência na Reitoria”. A inclusão da reivindicação de encontro periódico dos 9 

servidores foi resultado da percepção dos colegas e de levantamentos internos dos 10 

setores de Comunicação e de Saúde. Ana observou que as três pautas internas foram 11 

de certa forma encaminhadas. Ressaltaram os colegas que a greve ocorreu em época 12 

de eleição para reitor e que a participação nas assembleias deu força para que as pautas 13 

fossem atendidas. Ana lembrou que o formato e os objetivos deste espaço foram 14 

discutidos em reuniões entre os colegas durante a greve e logo após. Em seguida, 15 

explicou que foram realizadas reuniões com a gestão (atual e anterior) para definição do 16 

formato deste espaço, o que resultou na Instrução Normativa 02/2016. Foi esclarecido 17 

aos presentes que a gestão indicou o encaminhamento do formato deliberativo para um 18 

Conselho da Reitoria, equivalente aos conselhos dos campi, devido à necessidade de 19 

aprovação do regimento interno da Reitoria no CONSUP. Para implantação mais 20 

imediata de um espaço dos servidores, o formato de Fórum mostrou-se adequado. Em 21 

seguida, Ana falou sobre o formato do a Fórum, que prevê reuniões periódicas dos 22 

servidores lotados e em exercício na reitoria a cada dois meses como frequência mínima. 23 

E lembrou que, na época da greve, uma comissão foi formada para implementação deste 24 

encontro periódico. A comissão era formada por: Ana Maria Jung de Andrade, Carlos 25 

Stefan Simionovski, Carolina Fontoura Cartana, Leonardo da Silva Cezarini e Suelen 26 

Patrícia dos Santos. Com a abertura oficial do Fórum, a comissão inicial de dissolve e é 27 

necessária a eleição de cinco novos membros, que serão responsáveis por conduzir e 28 

secretariar as reuniões durante um ano. Wendell fez considerações sobre o convite para 29 

participação no Fórum, sugerindo a possibilidade de realizar convocação, que em sua 30 

opinião seria mais eficaz. Foram feitas considerações também sobre a relevância dos 31 

pontos de pauta tratados no Fórum, para envolver mais os servidores e aumentar a 32 

participação. Também se sugeriu que a comissão contenha servidores de diferentes 33 

setores para estimular a participação. Passou-se para a definição dos nomes dos 34 
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colegas para compor a comissão. Por livre indicação, se dispuseram a participar da 35 

comissão: Ana Maria Jung de Andrade, Constance Manfredini, Andrew Chaves Feitosa 36 

da Silva, Leila Schwarz, Mere Luci da Rosa. Ficou acordado que a Comissão anterior 37 

enviaria para o gabinete a solicitação de emissão de portaria com os nomes definidos no 38 

fórum. Nada mais havendo a constar, Ana Maria Jung de Andrade encerrou a reunião e 39 

eu, Carolina Fontoura Cartana, lavrei a presente ate. A lista de presença em que constam 40 

todos os participantes da reunião será anexada à ata.41 


