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No dia três (03), do mês de Julho do ano de dois mil e vinte (2020), as quatorze                  
(14) horas, ocorreu na sala     
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/giovane-rodrigues-jardim, uma  
webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, os quais se           
fizeram presentes os membros do NEPGS, NEABI e NAPNE: Marlova Elizabete           
Balke, Giovane Rodrigues Jardim, Juliana Carla Girotto, Leonora Marta Devensi,          
Márcia Rakoski, Éverton Farina, Marília Assunta Sfredo, Priscilla Pereira dos          
Santos, Cláudia Turik de Oliveira e Solange Maria Hermes Martins. Fernanda Zatti,            
Márcia Klein Zahner, Celso Antônio Dors e Miguelângelo Corteze justificaram a           
ausência. Marlova Elizabete Balke iniciou a reunião agradecendo a presença dos           
participantes e destacou que a Ata número quatro (04), encaminhada por e-mail e             
aprovada por todos, está disponível no site do IFRS Campus Erechim, na aba             
Extensão/Núcleos; e posteriormente passou para a pauta da respectiva reunião. 1.           
Ações dos Núcleos efetivadas: 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, sendo que Juliana confirmou o encaminhamento.           

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/giovane-rodrigues-jardim
https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/calendario-inclusivo/


Marlova Elizabete Balke parabenizou os núcleos pelas ações, o Ciclo de Estudos            
do NEABI, e a ação sobre autismo do NAPNE, os quais foram de grande              
relevância, para o aprendizado e o comprometimento do público em participar, já            
que alcançou diversos Estados e Instituições, em que nos fez refletir sobre            
atividades que podemos realizar, principalmente agora neste período de pandemia.          
Também, solicitou para Giovane Rodrigues Jardim e Juliana Carla Girotto,          
organizadores dos respectivos eventos que explanassem um pouco a respeito. 3.           
Planejamento das Atividades dos Núcleos 2020: Marlova Elizabete Balke         
realizou uma análise com os participantes referentes as ações propostas, as quais            
são: Ação de formação pedagógica concluída – Dia Mundial de          
Conscientização do Autismo concluída; Dia Internacional da Mulher –         
concluída; Dia internacional do Combate a LGBTfobia – concluída; Dia da           
Mulher Negra – proposta para data futura; Dia Internacional Contra          
Discriminação Racial não foi realizada (suspensa pelo calendário acadêmico).         
Dia treze (13) a dezessete (17) de abril Semana dos Povos Indígenas: O NEABI              
do Campus está realizando ações do Edital 23/PROEX, o qual foi estendido até o              
final de julho. Com a participação do Projeto do sabão solidário Coordenado por             
Carine Ivone Popiolek que está em andamento foram beneficiados os povos           
indígenas, e o projeto Coordenado por Giovane Rodrigues Jardim, que está           
desenvolvendo ações como o II ciclo de estudos narrativa do bem Viver e             
entrega de cestas básicas aos povos indígenas está em fase de conclusão.            
Marlova Elizabete Balke mencionou sobre a ação: Dia Nacional com pessoas           
com deficiência: Juliana Carla Girotto achou melhor realizar com o Workshop. 2.            
Organização do II Workshop de Ações Afirmativas e Inclusivas e Diversidade           
do Campus Erechim o qual estava previsto para ser dia nove (09) de agosto, e               
que foi cogitado na reunião anterior para a realização nos dias vinte e quatro (24) e                
vinte e oito (28) de agosto, porém, os três núcleos ficaram de decidir além das               
datas se ficaria junto com JEPEx e Mostra Cultural. Juliana Carla Giroto abordou             
que participou de reunião do NAPNE dia vinte e quatro (24) de junho, e entre os                
assuntos abordados foi questionado sobre o Workshop, com a proposta de           
desenvolver uma ação no dia vinte e um (21) de setembro e possibilidade que essa               
ação faça parte do Workshop, no qual destacou que no ano passado foi um              
momento importante, tanto da identidade do evento quanto com as temáticas dos            
três núcleos, sendo relevante que siga uma sequência e inclusive conveniente em            
realizar em momentos diferentes, pois o Workshop consegue trazer outros debates,           
não conciliando os dois juntos. Marlova Elizabete Balke salientou que seriam duas            
ações distintas, não sendo viável realizar as duas em conjunto, colaborando assim            
com possibilidades de haver mais tempo para participar de cada uma das            
atividades, principalmente dos estudantes, por isso da sugestão na realização do           
Workshop e depois da JEPEx, pois com as duas ações juntas sobrecarregaria            
também a parte da logística que envolve a tecnologia da informação. Outra questão             
abordada é que tanto um evento quanto o outro já tem sua identidade formada.              
Giovane Rodrigues Jardim sugeriu a manutenção da data para o Workshop, e que             



a JEPEx fique para data posterior, podendo ser para o final do ano, assim como               
Solange Maria Hermes Martins, Éverton Farina e Marília Assunta Sfredo. Leonora           
Marta Devensi também concordou em fazer em datas distintas. Márcia Racoski           
explicou que o NEABI não conseguiu se reunir em tempo para verificar sobre o              
tema. Foi decidido em comum acordo com os integrantes que os eventos serão             
executados em momentos diferentes. Leonora Marta Devensi, sugeriu que cada          
núcleo elaborasse um evento em turnos diferentes, porém, Juliana Carla Girotto           
destacou que a noite a participação é maior, inclusive, seria mais apropriado devido             
a beneficiar os estudantes que trabalham durante o dia. Marlova Elizabete Balke            
destacou que o Ciclo de Estudos coordenado por Giovane Rodrigues Jardim foi            
realizado por intermédio de inscrição e na parte da manhã, com um bom público, já               
o da Rádio, coordenado por Miguelângelo Corteze foi na parte da tarde com poucos              
participantes. 3. Assuntos Gerais: Marlova Elizabete Balke informou aos         
participantes que em reunião anterior foi decidido por criar um grupo de whatsapp,             
portanto quem não havia participado da reunião e deseja ser incluído no grupo foi              
convidado a participar, sendo que o professor Éverton Farina e a Professora Marília             
Assunta Sfredo, passaram seus números no chat de conversas para serem           
incluídos no grupo. Marlova comunicou que as Atas dos Núcleos estão           
compartilhadas no site do IFRS Campus Erechim, na aba da Extensão/Núcleos           
sendo disponíveis para quaisquer informações. Marlova Balke abordou que os três           
núcleos estão bem alinhados com as ações em conjunto, observando que não são             
todos os campi que atuam dessa forma, sendo um ponto positivo para a Instituição.              
e Juliana Carla Girotto colocou sua opinião em que é enriquecedor essa            
colaboração de todos os núcleos atuarem em conjunto. Priscilla Pereira dos Santos            
e Márcia Racoski também concordaram pois a produção e o aprendizado é maior e              
contribui para o fortalecimento dos envolvidos, com setor de Extensão colaborando           
com todos. 4. Encaminhamentos: A próxima reunião dos núcleos ficou agendada           
para o dia dezesseis (16) de julho as quatorze(14) horas, na sala do Giovane              
Rodrigues Jardim, para cada núcleo NEABI, NEPGS e NAPNE apresentarem as           
propostas para a realização do Workshop. Para tanto ficou acordado que na            
próxima semana cada núcleo deverá se reunir para verifica qual ação poderá            
sugerir. Na sequência, Marlova Balke encerrou a reunião agradecendo a presença           
de todos e solicitando para que continuassem na reunião o grupo que está             
escrevendo o artigo para a revista Ações Afirmativas do IFRS. 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 noventa e oito (98)              
linhas. 


