
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Campus Erechim 
 
 

NÚCLEOS 
ATA Nº 07/2020 

  

  

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte (2020), as                   
nove (9) 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, Marília Assunta Sfredo, Miguelângelo Corteze, Márcia Klein         
Zahner, Fernanda Zatti, Celso Antônio Dors, Cláudia Turick de Oliveira e Solange            
Maria Hermes Martins. Éverton Farina justificou ausência. Marlova Elizabete Balke          
iniciou a reunião agradecendo a presença dos participantes lendo a ata anterior que             
foi aprovada por todos. 1. Organização do II Workshop de Ações Afirmativas,            
Inclusivas e Diversidade: Ficou estabelecido que o Workshop será realizado no           
período de vinte e quatro (24) a vinte e oito (28) de agosto, no qual ficou                
provisionado para vermos quanto ao cronograma. Com esse intuito todos os           
Núcleos foram consultados quanto as ações, no qual Miguelângelo abordou sobre o            
que foi resolvido no NEABI que a aluna Raquel Vieira da Silva confirmou a              
apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso e dependendo dos contatos vai            
convidar a Marilene Jornada, não decidiram se colocarão duas pessoas para           
apresentar pois poderá ficar extenso e acredita que a webconferência não deve            
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passar de 2 horas, sendo uma abordagem de 30 a 40 min e depois discussão e                
debate, porém ficaram de definir se uma ou duas pessoas apresentarão no dia.             
Marlova pediu sobre definição nas datas, porém Giovane não soube dizer ainda, e             
Miguel não conseguiu contato com Alan dos Santos. Marlova destacou sobre a            
questão dos horários pois teve oportunidade de participar em uma Web do horário             
das dezesseis (16) às dezenove (19) horas, e analisando concluiu não ser            
adequado fazer neste horário e nem com essa duração, ou seja, três (3) horas de               
explicações se torna cansativo ainda mais por intermédio de webconferência.          
Giovane sugeriu abrir inscrição, e convidar esse público que participou do I Ciclo de              
estudos, no qual Marlova achou conveniente inclusive deixar agendado para quinta           
feira dia vinte e sete (27) pela manhã. Cláudia Turick de Oliveira representando o              
NEPGS, indagou que a ideia é fazer apresentação da professora Priscila Gil            
Wagner que se propôs a desenvolver atividades do mestrado para abranger a parte             
cultural e pensou em falar com Douglas Alves que estuda sobre gênero em             
Erechim, porém há a possibilidade de Cristina Bruel também participar , e neste             
intuito em fazer vários encontros começando pelo primeiro no Workshop. Juliana           
Carla Girotto informou que o NAPNE realizou reunião na sexta feira dia vinte e              
quatro (24), ficando acordado em realizar uma ação envolvendo os pais para os             
estudantes do IFRS Campus Erechim, e após será encaixado uma ação posterior.            
A sugestão do Éverton em convidar Fabrício Brasil – Dr. em Engenharia Mecânica             
com ênfase em mecânica, falaria da interação entre homem e máquina e            
equipamentos para adaptações de pessoas com deficiência. A Necessidade sobre          
desenho universal e acessibilidade digital, desenvolver atividade neste sentido para          
ter acessibilidade nesses momentos, neste contexto surgiu a dúvida se seria           
melhor oficina ou ou palestra no qual será consultado a professora Andréa Sonza,             
para ver sobre a questão. Fernanda Zatti ficou responsável em fazer contato na             
elaboração de ações sobre deficiência intelectual através da ministrante Vanessa          
de Oliveira Dagostim Pires, informando que já entrou em contato porém aguarda            
retorno; Marlova lembrou que poderemos contar com a ajuda da Raquel do Setor             
de Comunicação do Campus, para nos ajudar a elaborar o logotipo, sendo que             
Juliana e Giovane acharam interessante manter a identificação visual, o que todos            
concordaram. Ficou estabelecido algumas datas no cronograma sendo: DIA 24/07          
– Segunda Feira às 19 h – Palestra de abertura e apresentação de cada Núcleo               
pelo presidente do respectivo Núcleo. DIA 25/07 – Terça Feira às 19 h– Priscila Gil               
Wagner – Atividade do mestrado (NEPGS); DIA 26/07 – Quarta Feira às 19 h -               
Éverton verá com Fabrício Brasil; Dia 27/07 – Quinta Feira-9:00 h – Ciclo de              
Estudos e 19 h - Apresentação da Raquel e do Alan; DIA 28/07 – Sexta Feira – 19                  
h NEPGS Cláudia Turick de Oliveira. 2. Projetos de Ações Afirmativas –            
Coordenador: Giovane Rodrigues Jardim: Giovane repassou que todos os         
Núcleos concordaram em dar continuidade ao projeto, portanto foi sugerido em           
verificar as ações que serão desenvolvidas, porém, após o mês de agosto, sabendo             
que teremos que ver quanto ao recurso financeiro que será aplicado e bolsista que              
será contratado no período de setembro a dezembro. Giovane abordou a           



necessidade de saber sobre o período do bolsista como também da questão            
financeira, já que receberemos o recurso no final de setembro e a prestação de              
contas deverá ser efetuada em novembro, definindo assim o que será usado e as              
atividades que serão executadas, sendo dividido de ser um mês para cada Núcleo             
para assim desenvolver o que propuseram. Juliana Carla Girotto, destacou que na            
reunião, foi sugerido em desenvolver um Cine Fórum com a Participação de            
Marciele Ana Devaliere, que abordará sobre a questão do autismo, contando           
também com a participação da Aquarela, porém seria uma ação a ser            
desenvolvida posteriormente. Quanto a ação envolvendo os pais para os nossos           
estudantes e de engajar no estudo remoto, abrangendo atividades encaminhadas          
com as escolas contribuindo para mais uma ação do projeto 3.Assuntos Gerais:            
Marlova Elizabete Balke colocou da preocupação da parte financeira que até final            
de agosto no qual a planilha do que será aplicado deverá ser elaborada. Giovane              
também mencionou sobre a questão que envolvem o custeio, verificar o que é             
necessário nos Núcleos para executar de forma coletiva. Leonora mandou e-mails           
sobre a possibilidade de adquirir livros, sobre a aquisição no valor de oitocentos             
(R$ 800,00) reais. Miguelangelo também ressaltou que encaminhou para André          
Fabrício Ribeiro sobre bibliografia e não teve retorno, desta forma verificará a            
respeito com Giovane. Giovane argumentou que poderá ver da possibilidade em           
fazer publicação de livro falando sobre os Núcleos. Juliana argumentou sobre a            
questão dos projetos e consultaram sobre as ações, do que é possível realizar ou              
não, porém pensou em definir primeiramente o Workshop para após verificar no            
que as outras atividades podem ser realizadas. Todos os Núcleos concordaram em            
dar continuidade ao Projeto de Integração entre os Núcleos do IFRS Erechim -             
NAPNE, NEPGS, NEABI: II Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e          
Diversidade com a Coordenação do Giovane Rodrigues Jardim, verificando         
precisamente as ações que serão desenvolvidas, porém após a conclusão do           
Workshop. Juliana ressaltou da necessidade de repassar a informação tanto no           
fôlder e em notícias a questão de como será o acesso observando ser online, bem               
como o link de transmissão e contar com a presença da intérprete de libras para               
fazer parte das ações realizadas. Márcia Klein Zahner sugeriu em olhar no material             
de divulgação qual a fonte a ser escrita para ter acessibilidade. Giovane ressaltou             
quanto a certificação, que poderá de acordo com a inscrição do Workshop ou para              
uma atividade específica, sabendo que poderá receber certificados somente nas          
atividades que participou, sendo inclusive elaborado em formulário online. Marlova          
argumentou que seria viável decidirmos na próxima reunião quanto a certificação,           
sendo de extrema necessidade primeiramente, fecharmos o cronograma, e nesse          
intervalo cada um pensar como poderíamos fazer quanto a esse critério. Giovane            
avalia boa a questão dos bolsistas para a participação, de setembro a dezembro e              
as atividades serão muito importantes, e ter a consciência de orientar os bolsistas             
nesse período de pandemia ser de suma importância, o qual parabenizou todos os             
Núcleos. Marlova através da Extensão agradeceu e parabenizou pelos projetos          
NEPGS – Arte e Discussão: pela valorização étnico-racial e de gênero; NAPNE –             



Promoção de Ações Inclusivas através de Jogos Analógicos Educativos e          
Acessíveis; NEABI – IFRS Campus Erechim – Religiosidade e danças          
afro-brasileiras, enfatizando que podem contar com a equipe da Extensão para           
execução das ações, indagando também da Importância de optarem pelo recurso           
da Reitoria. 4. Encaminhamentos: Ficou acordado que Giovane e Marlova           
encaminharão e-mail para o Setor de Comunicação solicitando a criação de sala de             
webconferência RNP para o evento, bem como resolver contatar palestrante para a            
atividade que será realizada no dia vinte e quatro (24) de agosto, no turno da noite.                
Também, cada Núcleo ficou responsável de conversar com os palestrantes para           
definição das ações. Cláudia Turick de Oliveira e Leonora Marta Devensi criarão            
planilha no Google Doc sobre as atividades do Workshop sendo que cada Núcleo             
deverá preencher após confirmação com os palestrantes. Ficou marcada a próxima           
reunião a ser realizada no dia quatro (04) de agosto às nove (9) horas, para cada                
Núcleo repassar e concluir o cronograma e demais assuntos pertinentes ao evento.            
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 vinte e uma  (121) linhas. 


