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Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas,                 
ocorreu um reunião através de google Hangouts (uma plataforma de comunicação,           
desenvolvida pela Google, que inclui mensagens instantâneas, chat de vídeo),          
pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, os quais se participaram os            
membros do NEPGS, NEABI e NAPNE: Marlova Elizabete Balke, Miguelângelo          
Corteze, Giovane Rodrigues Jardim, Juliana Carla Girotto, Leonora Marta Devensi,          
Márcia Rakoski, Cláudia Turik de Oliveira e Solange Maria Hermes Martins. Marlova            
Elizabete Balke iniciou a reunião agradecendo a presença dos presentes, como           
também lendo a ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos e posteriormente              
passou para as pautas da respectiva reunião: 1. Apresentação do Calendário           
inclusivo: Marlova apresentou o calendário inclusivo que está disponível no site do            
IFRS Campus Erechim, no endereço:     
https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/calendario-inclusivo/. Sendo que, após o grupo      
dialogar e a servidora Juliana Carla Girotto explicar que este calendário foi pensado             
para ficar disponível no site permanentemente, tendo todas as datas inclusivas, porém            
no Campus sempre ocorre o planejamento dos Núcleos definindo quais destas datas            
serão trabalhadas. Miguelângelo sugeriu acrescentar em abril, a semana indígena de           
doze a dezenove de abril, portanto, a sugestão foi de que todos analisassem o              
respectivo calendário e enviassem até dia vinte e quatro deste mês para o e-mail              
institucional da servidora Juliana Carla Girotto, as novas sugestões para que possam            
ser incluídas no calendário e posteriormente a Coordenação de Extensão publicará no            
site. 2. Planejamento das Atividades dos Núcleos 2020 de acordo com o            
calendário acadêmico: foram analisadas as atividades que já haviam sido realizadas           
no Campus como a Semana Pedagógica do Campus Erechim, em que os Núcleos             
participaram no dia onze de fevereiro da seguinte forma: NEABI: palestrante Márcia            
Rakoski; NEPGS: palestrante Paula Lindo, NAPNE: palestrante Silvana Desordi. Outra          
atividade que estava prevista no calendário acadêmico e que foi realizada, foi a             
atividade alusiva ao dia Oito de março- Dia Internacional da Mulher, em que no dia               
treze de março o NEPGS organizou atividades como exposição de cartazes no            
Campus, submeteu um curso de extensão de Mecânica para as Mulheres, coordenado            
pela professora Priscila Gil Wagner e ministrado pela estudante de engenharia           
mecânica Stefani Rodrigues, também houve a divulgação no Instagram e mensagens           
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que marcaram as mulheres do Campus. Já o Dia vinte e um (21) de março Dia                
Internacional Contra Discriminação Racial, as atividades que estavam previstas eram          
exposição de fotos, sugestão para o turno da noite de Palestra com Keycis (Carlos Alan               
de Souza) e realização de oficina de turbantes, e que a responsável seria Fabiana              
Faria Vaz; além de Afro Futurismo em que o responsável seria Carlos Alan de Souza e                
a apresentação do TCC da Raquel Vieira da Silva e Amanda Baldissera Talawitz,             
atividades seriam organizadas pelo NEABI, porém foram suspensas, pois de acordo           
com a Portaria nº 288 de 19 de março de 2020, o calendário acadêmico foi suspenso,                
devido ao COVID-19. De treze a dezessete de abril: a sugestão do NEABI era de               
organizar a Semana dos Povos Indígenas, com Diálogo com a UFFS sobre Coletivo             
Indígena. Processo Seletivo (Reitoria). Oficina com tingimento. Estas atividades foram          
suspensas pelo calendário acadêmico, porém substituída por outras ações como          
distribuição de alimentos, confecção de máscaras e produção de álcool gel). Estava            
previsto no calendário ainda a seguinte ação Dia dois de abril: Dia Mundial de              
conscientização do Autismo, em que seria realizada uma atividade com Fernando           
Benedetti, com diálogo com professores do Campus, pais dos estudantes do ensino            
médio integrado. Desta forma Miguelângelo Corteze e Juliana Girotto irão repensar a            
atividade com uma possível proposta de sugestão de webconferência com o           
palestrante, servidores e integrantes da Aquarela, tendo em vista a suspensão pelo            
calendário acadêmico, sendo responsáveis o NAPNE e a Coordenação de Ensino.           
Outra atividade que estava prevista no calendário era o Dia internacional do Combate a              
LGBTfobia, em que a sugestão do NEPGS é a elaboração de uma página no site,               
atividades virtuais, redes sociais e também uma palestra por Webconferência, em que            
a professora Claudia Turik de Oliveira ficou responsável por organizar com o NEPGS,             
tendo em vista a suspensão pelo calendário acadêmico, a atividade deste dia também             
deverá ser readequada. Outra atividade proposta no calendário é: Dia dezessete de            
junho: Dia da Mulher Negra, dialogando o grupo pensou em readequar a proposta, em              
que Miguelângelo Cortezze e Claudia Turik de Oliveira sugeriram cursos através           
Webconferência, ficando assim responsáveis pela ação o NEPGS e o NEABI.           
Seguindo as propostas do calendário, outra data que haveria atividade seria a do e dia               
Vinte e cinco de julho: Dia Internacional dos Povos Indígenas , em que a proposta               
sugerida pelo NEABI é de realizar cursos através de webconferência. Portanto, a partir             
da suspensão do calendário acadêmico, os Núcleos decidiram por manter as           
atividades, porém readequar de acordo com a possibilidade e estrutura para sua            
realização. 3. Orientações sobre Editais de Extensão relativos ao COVID 19:            
Marlova Balke explicou que houve a submissão de projetos de extensão do Edital             
Covid 19, Edital nº 23 da Reitoria, específico para ações contra o Covid-19, em que o                
NEABI e o NAPNE, submeteram duas propostas: o NEABI submeteu um projeto com             
formação através de curso, além de outras ações, o I Ciclo de Estudos Narrativas do               
Bem Viver. Sobre os povos originários do Rio Grande do Sul, o projeto intitulado Apoio               
aos povos indígenas da região do Alto Uruguai no enfrentamento ao COVID-19.            
Também, houve a ação integrada entre os dois núcleos: NAPNE e NEABI, que foi              
submetida com o título Sabão solidário procurando a integração e ações de            
enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), este outro projeto tem como público alvo           
indígenas, pessoas com necessidades específicas e agricultores de baixa renda.          



Marlova Balke informou sobre o Edital do Covid-19 de Extensão, nº23, que foram             
submetidas trinta e sete propostas entre todos os Campi, sendo que no Campus             
Erechim submeteram cinco propostas sendo elas: Produção de Álcool setenta por           
cento (70%), Apoio aos povos indígenas da região do Alto Uruguai no enfrentamento             
ao COVID-19, Sabão Solidário, Disseminação de conhecimentos sobre processos         
de fabricação e manutenção de protetores faciais, Desenvolvimento de         
equipamento de proteção individual de uso hospitalar para o enfrentamento da           
pandemia da COVID-19, salientando que muitas já estão sendo realizadas, porém           
caso as propostas do Campus Erechim não fiquem classificadas, pois o resultado do             
Edital sairá dia vinte e dois de abril, os servidores poderão realizar através do Edital               
65/2029 de Extensão, o de fluxo contínuo. Assuntos Gerais: Miguelângelo Corteze           
mencionou as atividades que foram realizadas, durante este período de atividade           
remota, como visitas às comunidades indígenas e principalmente na doação de álcool            
gel, máscaras e demais utensílios necessários para prevenção da doença a estas            
populações. Giovane Rodrigues Jardim destacou também que, várias empresas estão          
apoiando o IFRS nas ações efetuadas. Giovane Rodrigues Jardim destacou também           
que foi realizado um levantamento com a cidade de Frederico Westphalen, os quais             
informaram as pessoas com maior vulnerabilidade, ou seja, está sendo realizado           
através das doações e inclusive da utilização dos estoques da Instituição. Giovane            
Rodrigues Jardim comunicou que está verificando com a Reitoria a possibilidade de            
realizarmos palestras através do site ou outra maneira de fácil acesso para todos             
assistirem. Leonora Marta Devensi salientou a importância de informarmos através de           
notícias, as ações efetuadas pelo IFRS. Como encaminhamentos, então ficou acordado           
entre o grupo participante da reunião: 1. Será criado um grupo de whattsapp com a               
Coordenação de Extensão e os Presidentes dos Núcleos, porém estes irão consultar            
mais integrantes dos Núcleos para verificarem a possível participação de mais           
integrantes e repassarão para a Coordenação de Extensão, os respectivos contatos           
2.Referente ao site institucional, Leonora irá atualizar as Portarias do NEPGS e do             
NEABI, tendo em vista que Márcia Racoski já informou a coordenação de Extensão             
quanto as Portarias atuais 3. Quanto a Portaria do NAPNE, Juliana Carla Girotto irá              
consultar a professora Cristiane Lisboa, quanto a continuidade no Núcleo e           
posteriormente repassará os nomes dos integrantes para Coordenação de Extensão          
que repassará para a Márcia Racoski providenciar nova Portaria. 4. Marlova Balke irá             
compartilhar novamente a planilha do calendário acadêmico dos Núcleos referente ao           
ano 2020, tendo em vista ter novos integrantes nos três Núcleos. 5. Acordou-se que a               
cada bimestre será realizada uma reunião com a Coordenação de Extensão, NEABI,            
NAPNE e NEPGS, com o objetivo de socializar as atividades realizadas, assim como             
fortalecer os Núcleos através do apoio entre eles. Marlova Balke agradeceu a            
participação de todos, principalmente neste período de trabalho remoto e encerrou a            
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Solange Maria Hermes Martins lavrei a             
presente ata, que será por todos assinada, contendo cento e dezoito linhas (118). 


