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Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (2019), na

sala cento e um (101) do bloco I, às dezesseis(16) horas, estavam presentes os

membros do NEABI, NEPGS e NAPNE: Priscilla Pereira dos Santos, Juliana Carla

Girotto, Marlova Elizabete Balke, Miguelângelo Corteze, Giovane Rodrigues Jardim,

e  Solange  Maria  Hermes  Martins.  Marlova  Balke  iniciou  a  reunião  falando  do

recurso financeiro de dois mil reais (R$ 2.000,00) que será repassado aos Núcleos

pela Reitoria, em que veio uma orientação da PROEX a respeito deste recurso, o

qual  poderá  ser  utilizado  como  material  de  consumo,  combustível,  diárias,

passagens ou serviços de terceiros. Assim, a intenção de reunir os três Núcleos

para organizar uma ação conjunta através de projeto e pleitear um recurso extra

através do Campus Erechim em mais dois mil reais (R$ 2.000,00). Juliana sugeriu a

realização  de  um  evento  onde  os  Núcleos  poderão  participar  sendo  que  os

presentes concordaram com a ideia. Marlova sugeriu que esta ação poderia ser

desenvolvida dentro do calendário inclusivo, Juliana solicitou que o calendário fosse

aberto para analisar em qual  data poderia ser realizada a atividade, para evitar

semanas de provas e feriados, e se essa atividade poderia ser considerada ou não

como dia letivo. Giovane sugeriu fazer em uma data previamente escolhida para

que pudesse ter ampla divulgação aos estudantes, assim Marlova sugeriu que esta

atividade fosse no segundo semestre do ano, como por exemplo em agosto pois

tem diversas datas previstas no calendário inclusivo. Marlova também reforçou  que

para  pleitear  um  orçamento  a  mais  será  necessário  ter  uma  proposta  já

desenvolvida,  uma  proposta  que  envolva  estudantes,  servidores  e  comunidade

externa.  Após o grupo debater sobre a data provável, ficou acordado que a melhor
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data será em outubro quando  ocorrerá a oitava (8ª) JEPEx e segunda (2ª)  Mostra

Cultural  do  Campus Erechim.  Giovane  sugeriu,  que  poderíamos organizar  para

apresentações no evento, danças ou outras culturas, contato com o grupo indígena

por exemplo,  Marlova lembrou do projeto da Marilvana,  o qual  prevê ações de

cultura e que poderia encaixar estas ações também. Assim, como encaminhamento

Marlova repassará a ideia de realizar o evento na JEPEx, para a Coordenadora de

Pesquisa  e  Diretora  de  Ensino,  pois  a  jornada  envolve  os  três  setores.

Miguelângelo  sugeriu  trazer  estudantes  do  ensino  fundamental  e  superior  das

escolas da região, para isto será necessário reunir Núcleos ocorrendo parceria. Na

sequência  Miguelângelo  comentou  sobre  estudante  surdo  que  se  formou  em

Ibirubá,  sendo  que  Juliana  lembrou  aos  presentes  que  no  Campus Erechim

também tivemos  um estudante surdo, o qual concluiu o curso de Tecnólogo em

Marketing, e que atualmente temos estudantes surdos cursando cursos técnicos

subsequentes.  Este  diálogo  demonstrou  o  quanto  é  importante  o  trabalho  de

inclusão, o qual é um diferencial dos Institutos Federais, como também já foram

realizados diversos trabalhos de inclusão no  Campus. Juliana informou que  nos

dias onze (11) e doze(12) de junho, haverá o IV Workshop Diversidade  e Inclusão,

em Bento Gonçalves, em que estudantes e servidores poderão participar, a reitoria

ofertará nove(09) vagas, que serão distribuídas para o Campus. Juliana comentou

da importância da participação de estudantes neste evento, salientando que no ano

de dois mil e dezoito (2018), somente o estudante Fernando Fernandes que fazia

parte do projeto de extensão do NAPNE participou. Marlova então informou aos

presentes que entrou em contato com Andreia solicitando palestra do CTA (Centro

Tecnológico  de  Acessibilidade  do  IFRS),  de  Bento  Gonçalves  para  atender  a

demanda da Secretaria Municipal de Educação, em que solicitaram uma palestra

para  os  professores  e  outra  para  os  pais  dos estudantes  das escolas  da rede

Municipal de Ensino. Na ocasião ficou estabelecido que a próxima reunião será

realizada no dia quatorze (14) de maio, as treze (13) horas e trinta (30) minutos, em

sala  a  combinar,  em  que  a  Coordenação  de  Extensão  enviará  o  convite  aos

integrantes dos Núcleos. Nada mais havendo, eu Solange Maria Hermes Martins,

lavrei  a presente, que será por todos assinada, contento cinquenta e cinco (55)

linhas.
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