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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove (2019),

na sala cento e cinco (105) 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,  Giovane

Rodrigues Jardim Celso Antonio Dors. 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  da  Formação  Pedagógica:  o  grupo

sugeriu realizar no dia da aula inaugural do Ensino Médio Integrado Técnico em

informática uma apresentação artística e cultural organizada pelo NEABI, com

um grupo de danças de Gaurama, no dia treze (13) de fevereiro do próximo ano.

Quanto ao NAPNE haverá um relato de experiência com a senhora Silvana

Dezordi,  a  qual  já  tem uma caminhada dentro  da  inclusão,  sendo que será

consultado  a  Diretora  de  Ensino  para  verificação  das  prováveis  datas.

Assuntos Gerais: Giovane Jardim explicou que foi realizada uma reunião como

NEABI,  em  que  entre  outras  atividades  efetuou-se  uma  eleição  para  a

presidência do Núcleo, ficando eleito Miguelângelo Corteze, o qual assumirá a

presidência em fevereiro, também realizarão um grupo de estudos do Núcleo,

semelhante ao NAPNE. Celso Antonio Dors salientou quanto a importância de

trabalhar  a  inclusão  com  os  servidores  e  estudantes  para  ocorrer  a  maior

participação, atendendo desta forma a missão do IFRS.  Marlova sugeriu e o

grupo decidiu por realizar uma nova reunião em janeiro para finalizar a atividade
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da formação pedagógica, quanto as demais datas do calendário inclusivo serão

organizadas mais próximo aos respectivos temas. Agradecendo a presença de

todos  e  nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Marlova  Elizabete  Balke  lavrei  a

presente, que será por todos assinada, contendo vinte seis (26) linhas.
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