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Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019), na
sala cento e seis (106) do 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  Girotto,
Giovane Jardim Cláudia  Turik  de  Oliveira.  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. Avaliação do Calendário Inclusivo de 2019: o
grupo analisou uma tabela compartilhada com os Núcleos, a qual era composta
pelas  datas  propostas  para  as  atividades  inclusivas  no  ano  corrente,
evidenciando que os três Núcleos trabalharam de forma colaborativa,  com o
apoio da Coordenação de Extensão, em que se sugeriu que no próximo ano
seja utilizada a mesma metodologia, como também seja realizado novamente o
Workshop  de  Ações  Afirmativas,  Inclusivas,  e  de  Diversidade  do  Campus
Erechim.  Quanto  a  análise  da  tabela,  observou-se  que  todas  as  ações
propostas  foram  realizadas,  além  de  outras  que  não  estavam  planejadas,
porém houve demanda da comunidade externa e replanejou-se, para atender
tais  demandas.  As  ações  realizadas  foram  as  seguintes:  Inclusão  e  as
diferenças no espaço educativo, Dia Internacional da Mulher; Dia Internacional
Contra a Discriminação Racial,  Dia Internacional do Combate contra a LGBT
Fobia; Palestra LGBT – Empoderamento Feminino; Dia da Mulher Negra; Dia
Internacional dos Povos Indígenas; Revolução Farroupilha; Dia Nacional de Luta
das Pessoas com Deficiência; 1º Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e
de  Diversidade  do  Campus  Erechim;  VIII  JEPEx  e  II  Mostra  Cultural  e
Tecnológica do IFRS Campus Erechim; Dia Nacional do Surdo; Dia Nacional de
Luta contra a Violência à Mulher; Dia da Consciência Negra; Dia Internacional
dos Direitos Humanos;  Dando sequência seguiu-se para a próxima pauta:  2.
Organização do Calendário Inclusivo  para o ano de 2020:  Marlova Balke
apresentou uma tabela que foi compartilhada entre o e-mail da Coordenação de
Extensão, e os integrantes dos três Núcleos, em que descreveu-se as ações
propostas  no levantamento  realizado com os Núcleos para  a  construção do
Calendário  Letivo  de  2020,  sendo  elas:  Formação  Pedagógica  no  início  do
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primeiro semestre de 2020; Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional contra
a  Discriminação  Racial,  Semana  dos  Povos  Indígenas,  Dia  Mundial  de
Conscientização do Autismo;  Dia Internacional ao Combate a LGBT Fobia; Dia
da Mulher Negra; Dia Internacional dos Povos Indígenas; II Workshop de Ações
Afirmativas, Inclusivas e de Diversidade do  Campus  Erechim; IX JEPEx e III
Mostra Cultural e Tecnológica do IFRS Campus Erechim; Dia Nacional de Luta
das  Pessoas  com Deficiência  e  Dia  da  Consciência  Negra.  Nesta  tabela,  o
professor  Giovane  Jardim  complementou  sugerindo  uma  proposta  das
atividades pedagógicas de início do ano letivo de 2020. Após, Juliana Girotto
explicou que referente a semana pedagógica do ano corrente, os participantes
colocaram nas avaliações que o ideal seria ter um turno de atividade para cada
Núcleo, porém devido ao dias de formação para o próximo ano serem poucos a
sugestão do grupo foi de que  seja realizada uma atividade conjunta, sendo que
referente a atividade do NAPNE Juliana Girotto sugeriu um relato de experiência
com  a  senhora  Silvana  Dezordi,  a  qual  já  tem  uma  caminhada  dentro  da
inclusão.  Miguelangelo  Cortezze sugeriu  palestra  Mariene Jornada,  pois  tem
experiência  com questões sobre  o  NEABI,  e  o  Giovane Jardim sugeriu  que
fosse  realizada  uma  palestra  sobre  o  ensino  médio,  entretanto  com  um
palestrante  que  apresentasse  conhecimento  a  respeito  dos  três  Núcleos,  e
Cláudia Turik d Oliveira informou que irá consultar o NEPGS Como o grupo
estava com diversas ideias diferentes, decidiu-se que cada Núcleo irá reunir-se
com seus pares, para planejarem uma proposta, assim ficando agendada uma
reunião para o próximo dia dezesseis de dezembro às quatorze horas na sala
101.  Assuntos Gerais:  apresentou-se a nova presidência do NEABI, devido
afastamento de servidora Priscilla dos Santos Pereira, pois ela encontra-se em
licença maternidade, onde a sua substituição, com nova Portaria nº 267 de sete
de novembro do ano de dois mil e dezenove , ficou como presidente Giovane
Jardim. Marlova informou sobre o evento que participou no dia quatro da  de
dezembro,  na  Câmara  de  Vereadores  de  Erechim  “Encontro  Regional  de
Lideranças Femininas”,  em que palestraram a Delegada Raquel  Kolberg e a
Juíza da 2ª Vara Criminal  da Comarca de Erechim Lilian Paula Franzmann,
evento este que teve por objetivo a elaboração de propostas para combate e
enfrentamento  à  violência  de  gênero,  em  que  houve  como  introdução  uma
mística com um grupo de estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul
de Erechim. Para tanto, evidenciou-se com a participação no evento que se
pode-se convidar as palestrantes e o grupo Cultural como colaboradoras para
ações  futuras  a  serem  realizadas  no  Campus  Erechim  corroborando  desta
forma com os Núcleos. Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo
a  tratar,  eu  Marlova  Elizabete  Balke  lavrei  a  presente,  que  será  por  todos
assinada, contendo setenta e duas (72) linhas.
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