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Aos vinte e oito   (28) dias do mês de janeeiro de dois mil e dezenove (2019), na

sala  cento  e  seis  (106)  do  bloco  I,  às  quatorze  (14)  horas,  reuniram-se  os

integrantes do NAPNE, NEABI e NEPGS: Juliana Carla Girotto, Marlova Elizabete

Balke, Marli Daniel, Natálie Pacheco Oliveira e convidado: professor Miguelângelo

Cortteze  e  Solange  Maria  Hermes  Martins.  Marlova  fez  abertura  da  reunião

agradecendo a presença de todos após fez a leitura da ata anterior a todos os

participantes. Na ocasião foi comentado da importância dos núcleos trabalhar em

conjunto, e após foi comentado e verificado as ações que serão realizadas no ano

letivo, no qual foi analizado as ações   Foi Organizada a ação do dia treze (13) de

fevereiro em que será feito um projeto de capacitação com servidores através de

mesa redonda, para explicar sobre os nucleos. Nesta ocasião também foi discutido

sobre  a  preocupação  em  conseguir  um  motorista  para  buscar  em  Ibirubá  as

colegas que virão palestrar sobre o NAPNE, houve a sugestão de tentar  diária

através  do  campus  para  as  palestrantes.    Quanto  ao   NEPGES,  Nathalie  vai

confirmar com Professor Fabio Feltrin ou Leila para palestrar no evento. Juliana

explicou que em conversa com a Priscilla  Santos,  o  palestrante do NEAB será

Marlise Paz dos Santos da Assessoria das Relações Étnico Raciais, e informou que

faz-se necessário  formalizar  a  vinda através de memorando.  Cada núcleo ficou

responsável por organizar a apresentação.Na ocasião Marlova falou sobre Edital da

Secretaria de Cultura para financiar projetos culturais, da Prefeitura Municipal de

Erechim, em que Marilvana Bertolini irá participar de uma oficina no dia de hoje  e

após nos repassar as iformações.. Nathalie comentou também que  precisam de

salas  para  os  Núcleos,  pois  até  o  momento  não  tem disponível,  o  NEABI  e  o

NEPGES. Então será entrado em contato com o desenvolvimento institucional e o

setor Administrativo, para conseguir uma sala ao lado do NAPNE. Passando para
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pauta relativa a atividade do início do ano letivo com ações dos Núcleos com o

tema a “Inclusão e as diferenças no espaço educativo”. O encontro será realizado

no dia treze (13) de fevereiro de dois mil e dezenove às treze horas e trinta minutos

(13:30h) na formação pedagógica, sendo que cada Núcleo ficará responsável por

trazer um palestrante, desta forma Priscila colocou que ela e Marli  verificarão a

pessoa  que  poderá  vir.  Juliana  falou  a  respeito  do  NAPNE  que  convidassem

colegas do  Campus Ibirubá, os quais, possuem experiência com o tema, Natálie

colocou que recebeu a instrução para convidar servidores para facilitar quanto as

despesas, endo que conversaram com a professora Leila de Bento Gonçalves, .

Passou-se  para  a  análise  do  calendário  acadêmico,  verificando  as  ações  dos

Núcleos de acordo com o calendário. Natálie sugeriu sobre colocar nas semanas

acadêmicas atividades com os Núcleos.  As atividades serão nos dias  oito  (08)

março de dois mil e dezenove, Dia Internacional da mulher  Nathalie mencionou

que está definindo  ação juntamente com a Floricultura Flor do Campo, no qual irá

doar plantas para uma ação voltada para os homens, inclusive salientou também

que torna-se interessante em verificar opinião dos alunos para argumentarem sobre

temas que acham interessante neste evento, inclusive já confirmou a palestrante

Joana Matia para  na parte da tarde e noite  neste dia. Professor Miguelângelo

achou  interessante   apresentar  ações  como  védeos,  relatos  de  experiências  e

inclusive  teatros  e  dia  vinte  e  um (21)  de  março  de  dois  mil  e  dezenove,  Dia

internacional  contra  a  discriminação  racial  (exposição,  passar  nos  setores  e

salas/NEABI).  No  dia  dezessete  (17)  de  maio  de  dois  mil  e  dezenove,  Dia

Internacional  de  combate  a  LGBT  fobia  (exposição  fotos,  relatos,  passar  nos

setores  e  salas,  tv/NEPGs).  No  dia  vinte  e  cinco(25)  de  julho  de  dois  mil  e

dezenove,  Dia  da  mulher  negra  (quais  aspectos  trabalhar,  mundo  do

trabalhio?/NEABI)  e nos entre os dias vinte e dois(22) e vinte e seis (26) de julho

de dois mil e dezenove encontros de formação. No dia nove (09) de agosto de dois

mil  e  dezenove,  Dia  internacional  dos  povos  indígenas  (Ideia  conversar  com

professor da Unochapeco - Leonel Piovesan :  Sete   (07  ) de setembro de dois mil e

dezenove, Independência do Brasil, a decidir.  No dia vinte(20) de setembro de dois

mil e dezenove, Fala, exposição, convite grupo do DTG Sertão, diálogo com os

Núcleos/UFFS,  oficinas,  Acampamento  Farroupilha   Marlova  comentou  em

conseguir  parceria  com a Fronteira  Sul  para apresentações do CTG e Nathalie

também mostrou interesse em entrar  em contato com acampamento farroupilha

para desta forma realizar eventos.. No dia vinte e um(21) de setembro de dois mil e
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dezenove, Dia nacional de luta das pessoas com deficiência. No dia vinte e seis(26)

de setembro de dois mil e dezenove, Dia nacional do surdo (Atividade juntamente

com os estudantes surdos e a intérprete/NAPNE), ainda nos dias vinte e um (21) e

vinte e seis(26) de setembro de dois mil e dezenove Naiara trará pesquisadores

sobre o tema em que será realizado uma ação no mês (Atividade juntamente com

os  estudantes  surdos  e  a  intérprete  (atividade  juntamente  com  a  do  dia  21),

exemplo Pedro Baidek, Entidades.../NAPNE).  Nos dias oito (08) e nove (09) de

outubro  de  dois  mil  e  dezenove  (Atividade  através  de  apresentação  de

pesquisas/NAPNE),  a 8° Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão (JEPEx) e 2°

Mostra Cultural, os Núcleos organizarão uma ação para o dia dez (10) de outubro

de dois mil e dezenove Dia nacional de luta contra a violência à mulher (Ações:

foco no estudante/NEPGs) . Nos dias quinze (15) e vinte e oito (28) de setembro de

dois mil e dezenove, Dia do Professor e do Funcionário Público, ver com Recursos

Humanos se poderá ser realizada alguma ação. No dia vinte(20) de novembro de

dois mil e dezenove (Ações culturais/NEABI).Dia da Consciência Negra. No dia dez

(10)  de  dezembro  de  dois  mil  e  dezenove  (Ações  voltadas  aos  estudantes,

questões  históricas,  Palestra  André  Ribeiro/NAPNE/NEABI/NEPGs).  Dia

Internacional  dos  direitos  humanos,  será  realizada  no  mês  de  novembro,   em

conjunto com os três Núcleos, Marli  conversou com professor Miguelângelo em

abordar temas  como o que é direitos Humanos e o que ele contém, porque ela

existe. As demais ações serão propostas por cada Núcleo em projetos, sendo que

os demais apoiarão, com a ideia de repetir nos três turnos para oportunizar a todos,

se  possível.   Ficando  acordado  que  a  próxima  reunião  será  dia  seis  (06)  de

fevereiro de dois mil e dezenove. Nada mais havendo, eu Solange Maria Hermes

Martins,  lavrei  a  presente,  que será  por  todos  assinada,  contendo neste  termo

oitenta e seis (86) linhas.
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