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NÚCLEOS
ATA Nº 02/2020

Aos vinte (20) dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (2020), às treze (13)
horas e trinta (30) minutos, nas dependências da sala cento e quatro (105) do Bloco
I do IFRS, localizado na Rua Domingos Zanella, cento e quatro (104), bairro Três
Vendas,  Erechim-RS,  foi  realizada  a  segunda  Reunião  Ordinária  dos  Núcleos
NEABI, NEPGS e NAPNE do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do  Rio  Grande  do  Sul  (IFRS)  campus Erechim.  A reunião  foi  organizada  pela
Coordenação de Extensão. Estiveram presentes os servidores, Giovane Rodrigues
Jardim, Miguelângelo Corteze, Malvova Elizabete Balke, Márcia Rakoski,  Juliana
Carla Girotto,  Claudia Turik de Oliveira  e a estudante Amanda Talawitz. A reunião
teve como  pauta:  1. APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATA DE REUNIÃO: a ata havia
sido  enviada  por  e-mail  aos  integrantes  com  antecedência  e  após  leitura  foi
aprovada.  2. AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS NÚCLEOS NA SEMANA
DE FORMAÇÃO FEVEREIRO 2020: o grupo avaliou como positivo a participação
de cada núcleo. Sendo que, Márcia Rakoski pelo NEABI apresentou sua pesquisa
referente  aos  estudantes  cotistas  do  curso  de  Mecânica  relacionando  auxílios
estudantis  com permanência  e êxito  desenvolvendo uma reflexão pertinente  ao
Instituto; O NEPGS trouxe a Professora Paula de Geografia da UFFS/Erechim que
tratou  da  questão  do  gênero  e  feminismo;  e  o  NAPNE  trouxe  a  escritora  e
palestrante  Silvana  Dezordi  que  apresentou  o  tema  da  inclusão  com relato  de
experiência.  Todas  as  temáticas  foram  avaliadas  e  aprovadas.  3.  NOVOS
MEMBROS  DOS  NÚCLEOS:  A  coordenação  de  extensão  encaminhou  e-mail
convidando os servidores a participarem como novos membros dos núcleos, no
qual os colegas deveriam dar retorno até o dia dezenove de fevereiro, sendo que
houve  tem  retorno  das  seguintes  pessoas:  Amanda  Talawitz  para  o  NEABI  e
NEPGS, Márcia Maria Rakoski para NEABI, Josiane Giotti para o NEABI, Leonora
Marta Devensi para o NAPNE, sendo que no NEABI o presidente passará a ser o
Miguelangelo Corteze, e a servidora Natalie Pacheco Oliveira não fará mais parte
do NEABI, também as servidoras Luiza Pieta e Marília Assunta Sfredo não farão
mais parte  do NEPGS,  pois  solicitaram desligamento.  Quanto aos discentes do
NEPGS a professora Claudia Turik de Oliveira fará uma consulta à professora para
verificação de quais permanecerão.  e assim, decidiu-se para elaboração de novas
portarias no Início de março. 4. PLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO INCLUSIVO:
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o grupo conversou a respeito da datas previstas no calendário acadêmico entre os
meses de março e abril, ficando desta forma: DIA INTERNACIONAL DA MULHER:
8 de março em que o NEPGS ficou responsável de organizar, Cláudia Turik fará
uma  reunião  com  o  NEPGS  para  verificar  propostas.  DIA  INTERNACIONAL
CONTRA A DISCRIMINAÇÃO RACIAL: ficou com responsabilidade de organização
o NEABI, Miguelangelo Cortezze fará reunião com o Núcleo a fim de organizar.
SEMANA DOS POVOS INDÍGENAS: o NEABI também ficou encarregado. 8. Dia
14.04 sobre o Autismo: O NAPNE irá organizar, a princípio tem-se a ideia de trazer
o professor Fernando Benedetti, Juliana Girotto irá verificará com os integrantes do
NAPNE.  Assuntos  Gerais:  o  professor  Giovane  Jardim  informou  o  grupo  que
submeteu um projeto conjunto dos três Núcleos, no edital de extensão da reitoria
de Ações afirmativas. Marlova Balke informou sobre os editais de extensão que
estão abertos para submissão de projetos, além do edital de fluxo contínuo, sendo
eles: Apoio a Programas e Projetos de Extensão voltados à Arte e à Cultura (Edital
IFRS nº16/2020); Edital Complementar nº 57 Vinculado ao Edital IFRS 67/2010-
Auxílio Institucional às Ações de Extensão, Edital nº67/2019- Auxílio Institucional à
Extensão-2020,  Edital  IFRS  nº  65/2019-  Registro  de  ações  de  extensão  fluxo
contínuo,  Edital  nº  09/2020  Concessão  de  Apoio  Financeiro  para  ações  de
extensão  propostas  por  estudantes  do  IFRS,  Edital  IFRS  nº08/2020-  Auxílio
Institucional  à  Extensão-  Ações  Afirmativas  2020  e  Edital  nº  15/2020  Apoio  a
projetos  indissociáveis  de  pesquisa,  ensino  e  extensão  nos  Campi  do  IFRS.
Também,  decidiu-se  em  conjunto  que  serão  realizadas  reuniões  dos  Núcleos
bimestralmente  com o intuito  de  avaliar  as  ações  propostas  e  promover  novas
ações.  Marlova  Balke  compartilhou  uma  planilha  com  as  datas  a  serem
organizadas pelos  Núcleos,  em que cada integrante poderá  complementar  com
diferentes ideias  Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar,
eu  Miguelângelo  Corteze, lavrei  a  presente  ata,  que  será  por  todos  assinada,
contendo sessenta (60) linhas.
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