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Aos dezesseis (16) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte (2020), as 1 

quatorze (14) horas, ocorreu na sala 2 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/giovane-rodrigues-jardim, uma 3 

webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim,  os quais se 4 

fizeram presentes os membros do NEPGS, NEABI e NAPNE: Marlova Elizabete 5 

Balke, Giovane Rodrigues Jardim, Juliana Carla Girotto, Leonora Marta Devensi, 6 

Márcia Rakoski, Éverton Farina, Marília Assunta Sfredo, Priscilla Pereira dos 7 

Santos, Miguelângelo Corteze, Márcia Klein Zahner, Fernanda Zatti, e Solange 8 

Maria Hermes Martins. Marlova Elizabete Balke iniciou a reunião agradecendo a 9 

presença dos participantes lendo a ata anterior que foi aprovada por todos. 1. 10 

Organização do II Workshop Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e 11 

Diversidade: Marlova Balke, solicitou que cada núcleo realizasse a explanação 12 

sobre o seu planejamento quanto ao evento. Miguelângelo, explanou sobre o 13 

NEABI, lendo uma das Atas e relatando alguns eventos como por exemplo o Dia 14 

Internacional da Discriminação Racial, que está sendo organizado para fazer parte 15 

do Workshop e a presença da aluna Raquel Vieira da Silva que assumiu a 16 

comunicação do Campus e confirmou a apresentação do Trabalho de Conclusão de 17 

Curso no Workshop. Miguelângelo solicitou a Marília que abordasse sobre os 18 

assuntos que foram discutidos, e Marília informou que no evento: Dia mulher 19 

Negra, Fernanda Zatti sugeriu em realizar uma palestra com a psicóloga Milena 20 

Paula Samuel, sendo que já entraram em contato com duas pessoas de Passo 21 

Fundo que são integrantes de movimentos sociais, porém, ficaram de verificar 22 

quanto às datas. Miguelângelo repassou o contato de Marilene Jornada que faz 23 

parte da  comissão e como sugestão em acrescentá-la na participação no evento, 24 

porém, Marília Assunta Sfredo repassou que seria melhor deixar para o Workshop; 25 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/giovane-rodrigues-jardim


Giovane Rodrigues Jardim solicitou em ver da possibilidade em realizar outras 26 

atividades em uma análise em conjunto. Marília explanou sobre o NEPGS que 27 

realizaram reunião no qual abordaram sobre a ação Dia da Mulher Negra, Latino-28 

americana e Caribenha que estava agendado para o dia vinte e cinco (25) de julho, 29 

foi prorrogado para dia  três (3) de agosto, comunicando também que a professora 30 

Priscila Gil Wagner se dispôs a fazer atividade do mestrado para abranger a parte 31 

cultural e também a realização de palestras no Workshop. Juliana Carla Girotto 32 

realizou reunião do NAPNE dia quatorze (14) de julho e conversaram sobre o 33 

Workshop, da realização nos dias vinte e quatro (24) a vinte e oito (28) de agosto, 34 

sendo cogitado em realizar as ações em menos dias porém, com qualidade e 35 

principalmente com o envolvimento dos participantes e quanto a organizar no 36 

máximo três atividades em turnos diferentes, com esse intuito, surge a necessidade 37 

do diálogo entre os três Núcleos, inclusive destacou em convidarmos o  palestrante 38 

Fernando Benedetti para comentar sobre Síndrome de Asperger, ou até mesmo em 39 

propor uma atividade diferente no qual deixaram em aberto para dialogar; também 40 

sugeriu em elaborar uma roda de conversa, porém  teremos que verificar como 41 

fazer isso na forma virtual. Em se tratando do dia vinte e dois (22) de setembro, a 42 

ideia seria de abranger todas deficiências que poderiam ser representadas: surdos, 43 

cegos e síndrome de Down, convidando as pessoas para repassar as suas 44 

experiências. Abordado  que é necessário ver o que todos farão para a realização 45 

dessas atividades para contemplar uma diversidade, por isso da importância desse 46 

momento,´ para verificar com todos os Núcleos das atividades, e então definir.  Foi 47 

comunicado que todos receberam convite do campus Osório, em participar das 48 

lives dos Núcleos, e neste aspecto seria conveniente estender o convite a eles para 49 

participar conosco como palestrantes. Leonora destacou que seria bom definir em 50 

que turnos serão realizadas as atividades pois a maioria dos Núcleos não tem nada 51 

definido, porém precisa organizar os dias, as datas e seus eventos. Giovane 52 

Rodrigues Jardim destacou que dificuldades existem  quanto aos turnos, e também 53 

quanto aos números de acesso, porém isso é normal, não seguindo uma 54 

sequência. 2. Assuntos Gerais: Éverton Farina destacou sobre a importância da 55 

construção de um curso, podendo ser EaD, a exemplo do curso de Cultura Surda, 56 

realizar um curso EaD que aborda a questão do autismo, com o intuito de mostrar 57 

para as pessoas de um modo geral as diversas carências que existem, porém em 58 

uma atividade separada, não no Workshop. Giovane repassou sua preocupação, 59 

quanto ao andamento da ação de extensão, contemplada no Edital de Ações 60 

Afirmativas e no Edital de Extensão do Campus Erechim: Projeto de Integração 61 

entre os Núcleos do IFRS Erechim- NAPNE, NEPGS, NEABI: I Workshop de Ações 62 

Afirmativas, Inclusivas e Diversidade; pois no ano anterior foi ele quem e submeteu 63 

tal projeto direcionado como fluxo contínuo, mas existiam os projetos dos Núcleos 64 

que funcionavam no momento, mencionando que as reuniões que fizeram 65 

colocaram no projeto, já  neste ano o Workshop ficou dentro de um desse projeto 66 

maior, listado acima, inclusive com bolsista que poderia atuar nos três (3) Núcleos: 67 

NAPNE, NEABI e NEPGS. A partir disso os objetivos ali descritos foram nos 68 

mesmos moldes do ano passado. Como não tinha todas as atividades a serem 69 

definidas, desse projeto que são do Workshop a escola de Marcelino Ramos, Rui 70 



Barbosa de Paulo Bento, Secretaria de Faxinalzinho, Colégio Mantovani, bem como 71 

Escola Bandeirantes de Sertão demonstraram o interesse em participar. Para 72 

questão de conhecimento Giovane destacou que era previsto reunião da realização 73 

do projeto, e destacou todas as atividades lá descritas no ano de dois mil e 74 

dezenove (2019), bem como o que foi utilizado recurso financeiro da reitoria e da 75 

extensão do Campus Erechim. Miguelângelo, comunicou que seria de suma 76 

importância encaminhar ofício para convite aos colégios Mantovani, Érico Veríssimo 77 

e Escola Dr. João Caruso, para o evento desse ano. Também ressaltou da 78 

necessidade de verificar o que será feito, organizando as atividades e a partir daí 79 

como faremos com a aplicação dos recursos, já que é uma preocupação a ser 80 

analisada. Marlova explicou como é realizada a prestação de contas de projetos de 81 

extensão. Miguelângelo comentou em adaptar os recursos e público-alvo, pois 82 

temos uma série de limitações. Quanto ao projeto, Juliana sugeriu que devemos 83 

avaliar o que poderemos executar ou não e após dar um retorno a respeito, sendo 84 

que Giovane  se prontificou a encaminhar por e-mail o projeto aos participantes da 85 

reunião. Miguelângelo ressaltou sobre o comentário da Juliana, na questão da 86 

quantidade e qualidade dos eventos do Workshop, observando que temos condição 87 

de realizar um evento  com quantidade e qualidade  já que mantemos relação com 88 

vários órgãos, como por  exemplo, AMAU, e toda a região  do alto Uruguai,  com  89 

possibilidade de executar um grande evento e aproveitar os meios de divulgação. 90 

Marlova destacou que no evento da agroecologia, alcançou um grande público, no 91 

qual destacou que a divulgação é de extrema importância na realização de eventos, 92 

tendo o auxílio do setor de comunicação para a divulgação. Giovane Rodrigues 93 

Jardim mencionou a preocupação em atingirmos maior público já que são bem 94 

específicos, se o grupo está a disposição e também como disponibilizaremos já que 95 

tem conhecimento que cada colega tem uma série de outros projetos que serão 96 

realizados,  já  que esse envolve três (3) Núcleos e deveremos ver se o projeto será 97 

mantido, pois é um esforço coletivo, em comum acordo, em que as atividades serão 98 

realizadas em conjunto e salientou também que até dezembro teremos muitas 99 

atividades a serem desenvolvidas. Juliana também concorda com Giovane, pois é 100 

uma preocupação quanto ao desenvolvimento delas, pois temos condições de fazer 101 

grande evento, com diversos públicos, escolas, e pessoal da comunicação 102 

colaborando na divulgação, portanto da necessidade de verificar com Núcleos para 103 

resolver quanto às ações e após  nos reunirmos para fazer as devidas adequações, 104 

já que a preocupação também se faz presente na estrutura e parte técnica, pois 105 

dependemos desse suporte e auxílio. Giovane destacou que precisamos de uma 106 

série de equipamentos para desenvolver essas atividades. Desta forma teremos 107 

que ver com o grupo o que poderemos realizar, pois não tem como alterar plano de 108 

despesa isoladamente, cada núcleo deverá opinar e se comprometer. Marlova 109 

concordou com Giovane de verificar quanto ao projeto, pois precisaremos do auxílio 110 

da TI do campus, já que nem todos temos domínio de informática e que o projeto 111 

tem um novo formato sendo realizado em sua maioria remotamente, além de 112 

pensar em reformular atividades teremos que pensar em várias ações sabendo que   113 

Giovane Rodrigues Jardim, tem prazo até quarta feira para  informar como será 114 

executado, de acordo com Edital da Extensão que foi retificado. Marlova, também 115 



argumentou que para verificar quanto a execução do projeto, seria bom em cada 116 

núcleo analisar a proposta e encaminhar para Giovane, quanto a execução. Quanto 117 

ao Workshop a professora Marília colocou que poderia ser em outra data e, para 118 

desta forma ter bolsista auxiliando. Miguelângelo sugeriu em convidar Sr. João 119 

Fiorentini, para em uma oportunidade, após o término da pandemia  com o intuito 120 

de vir ate o campus. Giovane também argumentou que o intuito é alcançar o 121 

público de inclusão, com inúmeras possibilidades, questão afro, quilombolas, é 122 

perfeito a revisão do projeto,, pois o Workshop trata da questão de inclusão e 123 

salientou que vai sobrar os recursos dos projetos já que muitos não serão 124 

desenvolvidos devido a ser a distância e enfatizou em manter a data de vinte e 125 

quatro (24) a vinte até oito (28) de agosto, sendo aceito por todos os participantes 126 

da reunião.  3. Encaminhamentos: Marlova acordou com os participantes que  127 

cada presidente dos Núcleos  deverá consultar seu respectivo núcleo até dia vinte e 128 

dois (22) de julho, para verificar se o grupo concorda em trabalhar com o projeto 129 

coordenado pelo professor Giovane. Posteriormente o diálogo com os integrantes 130 

do NAPNE, NEPGS e NEABI, deverão dar o retorno para o professor Giovane 131 

quanto a execução do projeto.. Ficou marcada a próxima reunião a ser realizada no 132 

dia vinte e sete (27) de julho às nove (9) horas), para cada Núcleo repassar as 133 

propostas quanto ao Workshop, e iniciar-se o cronograma do evento.  Agradecendo 134 

a presença de todos e nada mais havendo a tratar, eu Solange Maria Hermes 135 

Martins lavrei a presente ata, que será por todos assinada, contendo cento e trinta 136 

e sete (137) linhas. 137 


