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Aos dezenove dias do mês de Fevereiro de 2019, na sala cento e um (101) do

bloco I, às quatorze (14) horas, reuniram-se os integrantes do NAPNE, NEABI e

NEPGS. Estavam presentes  os membros:  Júlio  Santos,  Marilia  Assunta Sfredo,

Priscila Pereira dos Santos, Juliana Carla Girotto, Marlova Elizabete Balke, Natálie

Pacheco  Oliveira,  Luiza  Pieta,  Márcia  Klein,  Miguelângelo  Corteze,  Giovane

Rodrigues  Jardim.  Marlova  iniciou  a  reunião  apresentando  os  dois  professores

novos, Miguelângelo e Giovane Jardim, os quais integraram os núcleos. Depois

algumas considerações sobre o dia da mulher, comentou-se que a Secretaria de

Saúde do Município de Erechim entrou em contato para falar sobre colocação de

banners  aqui  no  Campus,  para  a  divulgação  da  saúde  da  mulher  e  ver  a

possibilidade do Campus emprestar os suportes para a referida Secretaria. Natálie

ficou responsável para ver possibilidades para o dia da mulher e de palestrante no

Condin,  onde  é  membro.  Marlova  fez  uma  revisão  das  reuniões  anteriores  e

também das datas comemorativas e ações – Para a data de nove de agosto a

sugestão é que se realize a feira indígena – dia internacional dos povos indígenas.

Foram trocadas algumas ideias  sobre  o  acampamento  Farroupilha.  Natálie  deu

ideia de trazer o Grupo de teatro da UFRGS. O Prof. Miguelângelo falou sobre as

características da Revolução e sugeriu um palestrante ou ações em escolas, disse

que tem que ver formas e estratégias para abordar o tema sem se melindrar. O

prof. Giovani deu algumas contribuições a respeito do tema. No dia 21 de setembro

(NAPNE)  teve  como  sugestão  trazer  alguém  para  formação  pedagógica,

informaram que vem a profª. Naiara, sugestão de pensar os dias vinte e um (21) e

vinte e seis (26) de setembro em um evento único, (dia nacional da luta da pessoa

com deficiência e  Dia do Surdo). Lançou-se a ideia de colocar o Diversifica na 8ª

JEPEX e 2ª Mostra Cultural do Campus Erechim. Dia dos professores e do servidor
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público, ficou a cargo da Direção Geral ou Gestão de Pessoas. Dia da Consciência

Negra, ficou de se verificar com André Fabrício Ribeiro. Para o dia 10 de dezembro,

Dia Internacional  dos Direitos Humanos, ficou como sugestão socializar com os

demais  membros  para  que  possam  contribuir  e  também  convidar  alunos  para

participarem.  Marlova  falou  da  importância  dos  Núcleos  terem  participado  da

Formação Pedagógica. A próxima reunião ficou agendada para o dia 10/04/2019,

às 14h, em sala a combinar. Nada mais havendo, eu Marilvana Helena Bertolini,

lavrei a presente, que será por todos assinada, contendo neste termo trinta e quatro

(34) linhas.
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