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Aos vinte e dois (22) dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte (2020), as                   
dezesseis horas e quinze minutos (16:15), ocorreu na sala         
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/giovane-rodrigues-jardim, uma web   
conferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, os quais se           
fizeram presentes 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, Éverton Farina, Celso          
Antônio Dors, Márcia Klein Zahner e Solange Maria Hermes Martins. Marlova           
Elizabete Balke iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes e           
destacou que a Ata número três (03), encaminhada por e-mail e aprovada por             
todos e está disponível no site do IFRS Campus Erechim, na aba            
Extensão/Núcleos; e posteriormente passou para a pauta da respectiva reunião. 1.           
Apresentação do Calendário inclusivo: Marlova Elizabete Balke relembrou aos         
participantes que na reunião passada foi apresentado o calendário inclusivo, o qual            
está disponível no site do IFRS Campus Erechim, no endereço:          
https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/calendario-inclusivo/ em que Miguelângelo ficou     
de enviar e-mail para Juliana Carla Girotto incluir neste a semana indígena            
referente ao mês de abril, portanto assim que o professor enviar Juliana Carla             
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Girotto irá reelaborar o calendário para este ser publicado, também, se alguém            
mais deseja fazer alteração pode encaminhar para o seu e-mail institucional. 1.            
Pendências da reunião passada: Marlova Elisabete Balke informou que foi criado           
o grupo do whatsapp, com os representantes dos três núcleos, que tiveram            
interesse em participar do grupo de whatsapp. Com relação a alteração no site do              
IFRS Campus Erechim, referente às novas Portarias dos Núcleos NAPNE: Portaria           
85 de 2020, NEABI: Portaria 56 de 2020; NEPGS Portaria 55 de 2020, em que               
Leonora publicou na aba extensão/núcleos. Outro encaminhamento que havia         
ficado na reunião passada era que Marlova ficou responsável em compartilhar a            
planilha de planejamento de 2020 das ações a serem realizadas, com os Núcleos e              
relatou que compartilhou. 3. Planejamento das Atividades dos Núcleos 2020:          
Para o Dia dezessete (17) de maio estava agendada atividade sobre o Dia             
Mundial de Conscientização do Autismo, em que Juliana Girotto colocou da           
realização de webconferência através NAPNE: com o tema: Autismo, e o papel do             
professor em sala de aula com aluno autista, palestrante: Fernando Benedetti,           
com oportunidade de conversa com professores, pais e comunidade externa          
(palestrante da cidade de Santo Ângelo - rede municipal) que será realizada no dia              
vinte e nove (29) de junho do ano de dois mil e vinte as dezenove às (19 ) horas,                   
sendo informado por Juliana que repassou convite para os servidores do campus e             
instituições como Aquarela, e Leonora Marta Devensi encaminhou o convite através           
de e-mail para Décima quinta (15ª) Coordenadoria e para a Secretaria de Educação             
SMED, e Câmara de Vereadores, sendo que são 90 inscritos até o momento, o              
acesso poderá ser através da página do Facebook do Campus Erechim do            
IFRS:https://pt-br.facebook.com/ifrs.erechim , Através do acesso à sala de        
webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/juliana-carla-girotto e   
Através da página do Youtube do NAPNE       
Erechim:https://www.youtube.com/watch?v=bhTWpZd1U6k, no qual obteve    
contribuição do professor Alexandro Magno dos Santos Adário para ser divulgado           
através do instagran, e o professor repassou para o setor de tecnologia da             
informação do Campus para realizar os trâmites necessários, portanto o NAPNE           
está aguardando. Giovane informou para liberar as inscrições e após informar a            
plataforma para participarem, no momento do acesso. Juliana salientou que poderá           
gravar para assistirem posteriormente e acrescentou que terá a participação da           
intérprete de Libras Sílvia Remos, para que a comunidade surda tenha a            
possibilidade de participar. Já o Dia internacional do Combate a LGBTfobia –            
Cláudia Turik de Oliveira salientou que foram realizadas atividades com postagens,           
através do no Facebook e Instagran do NEPGS. Referente ao Dia da Mulher             
Negra o qual o NEABI e o NEPGS ficaram responsáveis por organizar, que seria              
para dia dezessete (17) de junho, ficou especificado que seria alterado para uma             
data futura, e até mesmo poderá ser feito uma roda de conversa com o ensino               
médio através de web conferência. Miguelângelo Corteze e Cláudia Turik de           
Oliveira colocaram a ideia de agregar essa data com uma posterior para trabalhar             
depois do autismo, no qual Cláudia Turik de Oliveira achou conveniente, planejar            
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uma webconferência a ser organizado através NEABI e NEPGS. Giovane          
Rodrigues Jardim sugeriu na temática sobre a Mulher Negra seria interessante           
convidar as pessoas que participaram em Passo fundo. Miguelângelo Corteze          
pensou em uma atividade conjunta, como sendo uma mesa redonda, inclusive se            
propôs a entrar em contato com André Ribeiro, pois o mesmo vai participar em um               
curso em EaD do movimento Negro e questão do campo no RS, pois está em               
contato direto com eles e fazer uma roda de conversa irá contribuir muito com essa               
temática. Quanto ao Dia Internacional dos Povos Indígenas: NEABI - Está sendo            
realizado através web conferência: I Ciclo de Narrativa do Bem Viver nos meses de              
abril, maio, junho e julho; concluindo que 80% já foi realizada. Sobre o II Workshop               
de Ações Afirmativas e Inclusivas e Diversidade do Campus Erechim: foi           
abordado sobre promover Ações culturais, web conferências, reunião com os          
Núcleos para determinar atividades de cada um. Giovane Rodrigues Jardim          
colocou como ideia realizar o Workshop juntamente à JEPEx e Mostra Cultural, em             
que após o grupo dialogar a respeito acertou-se que os demais componentes dos             
Núcleos serão consultados a respeito da união dos dois eventos, assim como a             
professora Adriana Troczinski Storti Coordenadora da Pesquisa.4. Organização de         
artigo para a revista de Ações Afirmativas: Marlova falou a respeito do relato de              
experiência do evento que foi realizado no ano passado: I Workshop de Ações             
Afirmativas e Inclusivas e Diversidade do Campus Erechim, em que é uma            
possibilidade do Campus Erechim publicar um artigo na revista, assim o professor            
Giovane rodrigues Jardim que foi o coordenador do projeto concordou com a            
escrita do artigo, desta forma Marlova organizará um esboço do artigo e            
compartilhará com os colegas que apresentaram interesse em escrever tal relato de            
experiência, podendo desta forma ir contribuindo com textos e fotografias. Os           
colegas que se propuseram a participar da realização do artigo são os seguintes:             
Marlova Elizabete Balke, Fernanda Zatti, Juliana Carla Girotto, Márcia Klein Zahner,           
Miguelângelo Corteze, Giovane Rodrigues Jardim, Denise Olkoski e Cláudia Turik          
de Oliveira. Também ficou acordado que no próximo dia vinte e cinco (25) de junho               
às 15:30 será realizada uma nova reunião com os participantes do artigo, como             
também o NEABI e o NEPGS irá consultar os demais integrantes dos núcleos, o              
NAPNE já realizou esta consulta. 5. Assuntos Gerais: Miguelângelo Corteze          
informou que na sexta-feira à tarde teve webconferência das rádios sendo que            
Giovane irá gravar para outras pessoas conseguirem assistir ou ouvir, sendo que            
fica a dica para gravações das webconferências, para desta forma muitas pessoas            
terem a possibilidade de acesso. Giovane Rodrigues Jardim apresentou sugestão          
de pensar num lançamento para próximo semestre com um curso EAD, assim,            
Marlova informou quem neste caso deverá ser consultado o NEaD para ver como             
poderíamos elaborar. Quanto ao II Workshop de ações afirmativas, Giovane           
Rodrigues Jardim sugeriu a data de vinte (20) de agosto para realização, e achou              
viável compor os dois eventos Workshop e JEPEx no formato em EaD no mesmo              
dia, Marlova concordou em ser EaD , porém, não sabemos ainda se a JEPEx será               
realizada, pois o objetivo principal é apresentação dos estudantes diante aos           



projetos que participaram como bolsistas, sendo que o atual contexto não há essa             
possibilidade, sabendo também que os temas são diferentes e poderá haver           
problemas quanto a certificação, e concordando com Márcia Klein Zahner que           
poderá perder a Identidade. Solange Maria Hermes Martins não concordou em           
fazer os dois juntos, já que os temas são diferentes. Juliana Carla Girotto indagou              
em fazer em formato de atividades, mas teria que ver da possibilidade de realizar              
as atividades de formação, porém, quanto aos projetos, não consegue imaginar           
como poderia ser feito; quanto ao Workshop ser no mês de outubro , sugeriu em               
desenvolver uma atividade com essa temática (pessoas com deficiência). Giovane          
Rodrigues Jardim acha viável procurar outras temáticas em 2020, diante ao atual            
cenário que estamos, para assim complementar tudo isso. Miguelângelo se          
manifestou sobre as duas atividades, e concordou em não ser as atividades juntas             
porém, sugeriu uma delas abrir para publicações, ou seja num evento somente e a              
distância, e que o Workshop poderia ser nos dias oito (8), nove(9), dez (10) e onze                
(11) de setembro ficando como foi exposto anteriormente para realizar as devidas            
consultas. Marlova Elisabete Balke deu parabéns aos componentes do Núcleo pela           
atitude e esforço de conseguir tudo isso. Marlova solicitou a colaboração de todos             
na divulgação do Edital nº 09 do concurso de fotografias: As inscrições são             
gratuitas e serão recebidas por intermédio do endereço eletrônico         
projeto.cultural@erechim.ifrs.edu.br até o dia 30 de junho de 2020. Cada          
participante poderá apresentar, no máximo, 3 (três) fotografias. Podem participar do           
concurso discentes, servidores e comunidade externa. Juliana Carla Girotto         
também solicitou a colaboração na divulgação e participação curso EaD de Cultura            
Surda, organizado pelo NAPNE e está terminando a turma e no mês de julho              
iniciará outra (segunda turma), não tendo critério de escolaridade e destacou a            
importância em entender essas questões do dia a dia deles, sendo o curso de 20               
horas. Encaminhamentos: A próxima reunião dos núcleos ficou agendada para dia           
três (03) de julho do ano de dois mil e vinte no horário das quatorze (14) horas.                 
Agradecendo a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu Solange Maria              
Hermes Martins lavrei a presente ata, que será por todos assinada, contendo cento             
e trinta e quatro (134) linhas. 
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