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Aos  treze  dias  do  mês de  janeiro  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  (2020),  no

Departamento  de  Extensão  bloco  I,  às  quatorze  (14)  horas  foi  realizada  a

reunião dos Núcleos os quais se fizeram presentes os membros do NEPGS,

NEABI e NAPNE: Marlova Elizabete Balke, Miguelângelo Corteze, Juliana Carla

Girotto, Leonora Marta Devensi e Cláudia Turik. Marlova Elizabete Balke iniciou

a reunião agradecendo a presença dos presentes, como também lendo a ata da

reunião anterior,  que foi  aprovada por todos,  posteriormente passou para as

pautas da respectiva reunião: 1. Planejamento das Atividades na Semana de

Formação  Pedagógica:  ficaram  definidas  as  seguintes  atividades  a  serem

realizadas na tarde do dia onze de fevereiro de dois mil  e vinte alusivas às

atividades  de  formação  pedagógica  do  Campus  Erechim:  Representando  o

NEPGS  (Núcleo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Gênero  e  Sexualidade)

apresentação da geógrafa Paula Lindo, responsável por um grupo de pesquisa

em questões de gênero e sexualidade no ambiente acadêmico; representando o

NAPNE (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais

Específicas)  relato  de  experiência  da  Srta.  Silvana  Dezordi,  escritora  (digita

suas obras com o nariz), poeta, administradora por formação, palestrante e um

grande exemplo de vida a todos que têm a oportunidade de conhecê-la e entrar

em contato com a sua história;  representando o NEABI (Núcleo de Estudos

Afro-brasileiros  e  Indígenas)  será  apresentado  o  trabalho  de  conclusão  de

Mestrado da servidora Márcia Rakoski sobre cotas negras no ensino superior do

IFRS  Campus  Erechim.  A abertura  do  evento  será  realizada  pelo  servidor
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Giovane  Rodrigues  Jardim.  Lembrando  que  a  política  de  inclusão  é

recomendação da  PROEN (Pró  Reitoria  de  Ensino)  e  importante  que  tenha

espaço na semana de formação pedagógica . Assuntos Gerais: No dia dez de

janeiro de dois mil e vinte foi enviado um ofício à Direção Geral solicitando uma

sala para atendimento e desenvolvimento das atividades relacionadas ao NEABI

e  NEPGS.  O  NAPNE já  possui  espaço  disponível.  Foi  salientado  quanto  à

importância de trabalhar a inclusão com os servidores e estudantes para ocorrer

maior participação, atendendo dessa forma a missão do IFRS. Será enviado a

todos um e-mail solicitando a quem tiver interesse em participar dos núcleos.

Marlova sugeriu e o grupo decidiu por realizar uma nova reunião em fevereiro

para  planejamento  das ações inclusivas  do primeiro semestre  de dois  mil  e

vinte. Agradecendo  a  presença  de  todos  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  eu

Leonora  Marta  Devensi  lavrei  a  presente  ata,  que será  por  todos assinada,

contendo trinta e seis (36) linhas.
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