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Aos vinte e cinco (25) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove
(2019), na sala cento e um (101) do bloco I, às quatorze (14) horas foi realizada
a reunião dos Núcleos os quais se fizeram  presentes os membros do NEABI e
NAPNE: Marlova Elizabete Balke, Miguelângelo Corteze, Alexandro Magno dos
Santos Ádario, Juliana Girotto e a estagiária Glaucia Karina Martofel. Marlova
Elizabete  Balke  iniciou  a  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  os
presentes  e  iniciando  a  reunião  com  a  seguinte  pauta:  1.  Avaliação  do  I
Workshop de ações afirmativas, inclusivas e de diversidade do Campus
Erechim: comentou-se a respeito da participação da comunidade interna, a qual
teve-se  baixa  adesão  dos  cursos  superiores  durante  o  dia,  ressaltou-se  a
importância da palestra  do Centro Tecnológico de Acessibilidade-CTA com a
qual os estudantes do curso Concomitante em Informática puderam relacionar
com os assuntos estudados, ainda, onde os professores da rede estadual  e
municipal fizeram-se presentes em grande número, contando inclusive com a
participação da vereadora municipal Sandra Picoli, a qual apresentou ao findar
da  palestra  demanda  da  Erechinense  Silvana  Dezordi,  a  qual  possui
necessidades  especificas,  para  tanto,  será  necessário  a  gravação  de  video
desta  para  que  o  CTA possa  avaliar  como  auxiliá-la.  Ainda,  Juliana  Girotto
colocou como segunda demanda apresentada pela vereadora, a necessidade
de mecanismo que auxilie pessoas com deficiência a montarem à cavalo, no
projeto desenvolvido por instituição da cidade, o qual auxilia pessoas por meio
de equoterapias, para esta segunda demanda será conversado com o Campus
Sertão  do  IFRS,  o  qual  também  trabalha  com  este  método  terapêutico.
Comentou-se da importância do evento, da oportunidade criada, de espaço para
tratar de assuntos  como “o movimento negro”, da integração com as escolas da
região  que puderam compartilhar  trabalhos e  conhecer  as  dependências  do
Campus.  Sugeriu-se  que  em  um  próximo  evento  não  sejam  sobrepostas
atividades, oportunizando que os participantes possam se fazer presentes em
ações de interesse sem possíveis choques de horário, ou, que em cada turno
sejam realizadas ações de um único Núcleo, ainda, foi sugerido para o próximo
ano, como abertura do evento palestra que aborde todos os Núcleos, para tanto
será consultado os demais Campi para levantamento de possíveis palestrantes.
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Finalizando assim positivamente a avaliação do Workshop realizado. Seguindo
para a próxima pauta  2.  Solicitação de parecer ao NEPGS para atividade:
sugeriu-se a elaboração de podcast  para a rádio Web Conexão do  Campus
Erechim,  com o tema “mulheres  na  engenharia”,  na  qual  será  oportunizado
espaço para estudantes e egressos femininos do curso de engenharia mecânica
dialogar sobre a realidade da inserção profissional, da participação em projetos
da área, assédio sexual, da baixa adesão em cursos na área de exatas. Para
tanto será enviada cópia desta ata para o  do NEPGS, pois não teve nenhum
representante  na  respectiva  reunião  parecer  sobre  esta  ação.  Dando
continuidade iniciou-se  a terceira  pauta:  3.Calendário de ações inclusivas:
discutiu-se  sobre  as  ações  realizadas  neste  ano,  sendo  que  para  o  total
cumprimento do calendário, falta realizar evento sobre o dia internacional dos
direitos humanos,  foi  sugerido que se realize em novembro, devido final do
semestre, tendo como atividade um filme sobre o tema com posterior debate
para  o  curso  Concomitante  em  Informática,  para  tanto  a  coordenação  de
extensão irá enviar e-mail ao coordenador do curso verificando a possibilidade
desta.  Miguelangelo  repassou  sobre  a  demanda  da  reitoria  sobre  ações
referentes ao calendário na qual o Reitor pudesse se fazer presente, ficando a
encargo  do  professor  Miguelangelo  Corteza,  verificar  a  efetivação  de  uma
possível  ação.  Assuntos Gerais:  discutiu-se sobre a presidência do NEABI,
devido  afastamento  de  servidora  Priscilla  dos  Santos  Pereira,  para  licença
maternidade, sendo repassado que, será solicitado para a servidora a respeito
de sua substituição. Informado sobre a oficina de pães que será ministrada pela
professora  Valéria  Borszcz  para  a  Associação  dos  Deficientes  Visuais  de
Erechim-ADEVE,  ainda,  que  no  dia  seis  (06)  de  novembro  vindouro  será
realizada Oficina de Jogos Adaptados com a participação de escolas da região e
ADEVE durante  a  21°Feira  do  Livro  de  Erechim,  coordenado  pelo  NAPNE.
Marlova Elizabete Balke agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo,
eu  Glaucia  Karina  Martofel  lavrei  a  presente,  que  será  por  todos  assinada,
contendo na presente Ata sessenta e duas (62) linhas.
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