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Aos quatorze (14) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (2019), na 1 

sala cento e um (101) do bloco I, às treze (13) horas e trinta (30) minutos. Estavam 2 

presentes os membros do NEABI, NEPGS e NAPNE: Priscilla Pereira dos Santos, 3 

Juliana Carla Girotto, Marlova Elizabete Balke, Giovane Rodrigues Jardim, 4 

Alexandro Magno dos Santos Adário, Natálie Pacheco Oliveira, Miguelângelo 5 

Corteze, Márcia Klein Zahner e Solange Hermes Martins. Marlova Balke iniciou a 6 

reunião dando as boas vindas a todos e relembrando, o que foi discutido na reunião 7 

anterior, quanto ao recurso financeiro de dois mil reais que foi repassado aos 8 

Núcleos pela Reitoria, o qual o setor financeiro do Campus informou ao setor de 9 

extensão que já foi disponibilizado para o Campus Erechim. Posteriormente, 10 

informou que referente ao evento IV Workshop Diversidade e Inclusão do IFRS, a 11 

princípio pelo contingenciamento o evento foi suspenso. Marlova Balke, ainda 12 

repassou a demanda da Secretaria de Educação, a qual solicitou capacitação para 13 

professores da rede pública municipal quanto a ações afirmativas, mais 14 

especificamente o Centro Tecnológico de Acessibilidade do IFRS, em que a 15 

coordenação de extensão organizou com a Andrea Poletto Sonza o evento que 16 

ocorrerá no dia quatro (04) de junho deste ano, sendo que durante o turno da tarde, 17 

haverá  palestra para professores e à noite para pais de estudantes da rede 18 

municipal. Para o evento, virão servidores de Bento Gonçalves para palestrar, 19 

sendo que o transporte ficará a cargo da reitoria, entretanto os recursos para 20 

diárias serão oriundos do Campus Erechim. Alexandro Adário, comentou que há 21 

viabilidade de pagar as diárias. Também, Juliana Girotto sugeriu para os técnicos e 22 

professores da tecnologia de informação realizarem visita ao CTA do IFRS para 23 



atualização e conhecimento dos aplicativos de trabalho que estão sendo utilizados. 24 

Dando continuidade à reunião, Marlova Balke repassou o calendário inclusivo, em 25 

que está previsto o dia  dezessete (17) de maio, dia Internacional de combate a 26 

LGBTfobia. Então,  Natálie Pacheco Oliveira relatou o que o NEPGS está 27 

organizando com apresentações, as quais serão realizadas no primeiro piso do 28 

bloco um, tendo uma roda de conversa com professor da UFFS, relato de 29 

experiências de um grupo LGBT, sendo que o período será às dezessete (17) horas 30 

até as dezenove (19) horas, na próxima sexta-feira, contando com o auxílio da 31 

bolsista do projeto: Arte e discussão: pela valorização étnico-racial e de gênero. 32 

Aproveitando a colocação, Marlova Balke relatou que, referente aos bolsistas da 33 

extensão, ainda não foi realizada reunião com os classificados, devido a 34 

necessidade de ter ocorrido processo seletivo complementar, então quando tiver 35 

todos os bolsistas selecionados haverá reunião para orientação destes. Seguindo, 36 

com as ações do calendário inclusivo, informou que dia trinta (30) de maio às 37 

dezessete horas e trinta minutos no auditório dois, será realizada palestra sobre 38 

questões de gênero com a palestrante Marina Belani juntamente ao Diretório 39 

Central Estudantil (DCE). Marlova Balke também, repassou que recebeu convite da 40 

UFFS sobre Cine vaga Mundo, movimentos autoritários que trabalham filmes e 41 

discutem as temáticas, uma ideia que poderia ser realizado aqui no Campus 42 

também, dentro do calendário inclusivo. Miguelângelo Cortezze comentou que 43 

nesta proposta, no mês de setembro, em que o calendário do Campus prevê ações 44 

na Semana Farroupilha pode ser trabalhado o filme Batalha de Porongos, com esta 45 

temática, e organizar a participação de roda de conversas com servidores e 46 

estudantes. Natálie Pacheco Oliveira, sugeriu que poderia ser trabalhado toda a 47 

semana, assim após diálogo aderiu-se a sugestão da Priscilla Pereira dos Santos, 48 

com a realização da ação em um dia específico, entretanto em dois turnos distintos, 49 

por exemplo tarde e noite. Passando para a pauta da construção de um projeto 50 

envolvendo os três Núcleos, com o recurso da reitoria o grupo discutiu que poderia 51 

ser realizado durante a 8º JEPEx e 2ª Mostra Cultural do Campus Erechim, deste 52 

ano para maior visibilidade desta ação, ou no mês de novembro, pois o calendário 53 

inclusivo prevê várias ações neste mês. Assim, o grupo decidiu como título do 54 

evento: I Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do Campus 55 

Erechim. Natálie Pacheco Oliveira, colocou que o evento poderia ser semelhante a 56 

Formação Pedagógica que ocorreu no início do ano letivo com os três Núcleos, 57 

também, houve a sugestão de atividades como: palestra a ser organizada pelos 58 



três Núcleos, sendo do NEABI a palestrante Marlise Paz dos Santos da Assessoria 59 

das relações étnico raciais, do NEPGS professora de Bento Gonçalves Dra. Janine 60 

Trevisan e do NAPNE professora da UNOCHAPECÓ Tânia Mara Zancanaro 61 

Pieczkowski, além de realização de oficinas com indígenas, turbantes com o grupo 62 

Menê, trilha de acessibilidade com a professora Ângela Malicheski. Outra sugestão 63 

do grupo foi de conseguir patrocinadores para as tendas como Sicredi, Aurora e 64 

Prefeitura, desta forma as oficinas poderiam ser realizadas no pátio do Campus. 65 

Alexandro Adário e foi intérprete para uma aluna de Fisioterapia, sugeriu convidar a 66 

professora Karina Ferrasso, a qual é Intérprete/Tradutora de Libras, para palestrar 67 

no evento. Miguelângelo Cortezze sugeriu convidar a rede municipal e estadual 68 

para participar, e desta forma mostrar o que é realizado no IFRS, bem como para 69 

prestigiar o evento. Natálie Pacheco Oliveira, sugeriu sobre convidar para a 70 

Secretaria da Cidadania e o grupo Menê. Giovane Jardim comentou sobre realizar 71 

palestras com os servidores do próprio Campus, e Miguelângelo Cortezze 72 

complementou que poderia ser realizada a apresentação do projeto Diferentes 73 

Religiões. Marlova Balke sugeriu disponibilizar determinada quantidade de vagas 74 

para cada instituição participante. Alexandro Adário sugeriu fazer chamada de 75 

diferentes instituições públicas e privadas com participação oficinas e apresentação 76 

de trabalhos com publicações. Giovane Jardim e demais participantes concordaram 77 

com a ideia de realização de oficinas, com um ou dois temas diferentes, pois há 78 

disponibilidade de diferentes ferramentas no Campus, segundo Alexandro Adário. 79 

Portanto, como encaminhamentos ficou que cada Núcleo fará uma reunião para 80 

averiguar as ações que podem ser realizadas e o público-alvo. Referente a data da 81 

realização do I Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do 82 

Campus Erechim, houve duas propostas a serem decididas a primeira é no período 83 

da JEPEx, iniciando no dia sete (07) de outubro e a segunda proposta efetivada 84 

pela servidora Márcia Klein Zahner no mês de novembro. Também, o setor de 85 

extensão encaminhará ofício ao setor financeiro solicitando o empenho no valor de 86 

dois mil reais para realização do referido evento a ser organizado. Na ocasião ficou 87 

estabelecido que a próxima reunião será realizada no dia três (03) de junho as 88 

quatorze (14) horas, em sala a combinar, em que a Coordenação de Extensão 89 

enviará o convite aos integrantes dos Núcleos. Nada mais havendo, eu Solange 90 

Hermes Martins, lavrei a presente, que será por todos assinada, contendo noventa 91 

e duas (92) linhas. 92 


