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Aos dez (10) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (2019), na sala

cento  e  um  (101)  do  bloco  I,  às  quatorze  (14)  horas.  Estavam  presentes  os

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

Balke, Giovane Rodrigues Jardim, Solange Hermes Martins. Marlova Balke iniciou a

reunião  dando  boas  vindas  para  todos  e  relembrando,  o  que  foi  discutido  na

reunião  anterior.  Passando  para  a  pauta  da  reunião:  I  Workshop  de  Ações

Afirmativas,  Inclusivas  e  Diversidade  do  Campus  Erechim, Marlova  Balke

explicou que na reunião anterior havia sido acordado que os Núcleos escolheriam a

data  do  evento  entre  outubro  ou  novembro,  ou  seja,  em concomitância  com a

Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão e 2ªMostra Cultural do Campus Erechim,

nos dias oito (08) e nove (09) de outubro, ou em novembro, entretanto devido ao

contingenciamento discutiu-se quanto a antecipar o evento. Portanto a ideia seria

fazer o evento dos no mês de setembro. Juliana sugeriu semana do dia vinte e três

(23) de setembro, pois o NAPNE poderia auxiliar na organização. Giovane Jardim,

relatou que não conseguiu conversar no NEABI sobre as ações a serem realizadas,

pois  não  houve  reunião  do  Núcleo,  também  ressaltou  que  é  importante  dar

destaque  ao  que  os  Núcleos  estão  realizando,  assim  um  evento  com  os  três

Núcleos dará maior visibilidade.  Giovane sugeriu a ação dos Núcleos, para dia

vinte e seis (26) de setembro,  a fim de mobilizar o  pessoal  na participação do

evento. Quanto as ações do evento, Marlova Balke relembrou que cada Núcleo iria

realizar o levantamento e encaminhar para essa reunião conjunta. Juliana falou que

o NAPNE, já tem atividades encaminhadas com ADAU e ADEVE, portanto, teriam

que ser organizadas atividades concomitantes, inclusive com o Centro Tecnológico
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de Acessibilidade do IFRS, então na próxima reunião do NAPNE irão definir as

atividades que serão realizadas no evento. Giovane Jardim relatou que como no

NEABI não foi realizada reunião, portanto após a reunião repassarão as ações para

a extensão. Quanto a JEPEx com a Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão e

2ªMostra Cultural do Campus Erechim, a sugestão foi realização de apresentação

de trabalhos direcionados aos Núcleos, com apresentação, oral  e resumos para

anais, sendo uma ação, com inscrição específica, aberta para outras instituição.

Marlova Balke solicitou para alguém ficar como coordenador do projeto,  ficando

Giovane Jardim como coordenador I Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e

Diversidade  do  Campus  Erechim.  Desta  forma,  como  encaminhamentos  ficou

acordado que nas próximas reuniões dos Núcleos serão elaboradas as propostas

de ações a serem realizadas,  como por  exemplo,  teatro,  palestra  entre  outras.

Juliana ressaltou, que quanto a palestra no turno da noite seria interessante levar

as  turmas,  sendo  que  as  ações  poderão  ser  realizadas  nos  dois  auditórios.

Portanto,  ao fim da reunião ficou decidido:  Referente a data do I  Workshop de

Ações Afirmativas,  Inclusivas e  Diversidade do Campus Erechim,  definiu-se  por

realizar-se no dia 26/09 nos três turnos.  Quanto a submissão e coordenação da

proposta  ficou  decidido  na  reunião  que  o  professor  Giovane  Jardim  fará  a

submissão do projeto. Os Núcleos farão reunião e decidirão as propostas que serão

realizadas  por  cada  Núcleo,  repassando  para  a  coordenação  de  extensão  as

atividades até o dia 19/06, para que possamos incluir no projeto em tempos de

realizar os encaminhamentos para o setor financeiro. O esboço do projeto está

disponível no drive compartilhado com os integrantes do NEABI, NEPGs, NAPNE,

em  que  todos  poderão  contribuir  com  a  realização  da  proposta.  Nada  mais

havendo,  eu  Solange  Hermes  Martins,  lavrei  a  presente,  que  será  por  todos

assinada, contendo quarenta e nove (49) linhas.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49


