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Aos quinze (15) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (2020), as                 
quatorze (14) horas, foi aberta a primeira reunião na sala de conferência no             
endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/denise-olkoski, pertencente   
ao Núcleo de Memórias do IFRS Campus Erechim, os quais participaram           
Miguelângelo Corteze (presidente da Comissão) conforme portaria nº84 de         
29 de abril de 2020, Marlova Elizabete Balke, Giovane Rodrigues Jardim,           
Cátia Santin Zanchett Battiston, Leonora Marta Devensi, Maria Inês Varela          
Paim, Solange Maria Hermes Martins e Fábio Roberto Krzysczak.         
Miguelângelo Corteze, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e           
passando a palavra para Marlova Elizabete Balke a qual destacou como foi            
implantado o Núcleo de Memórias no IFRS, explicando que a princípio a            
Reitoria, criou o NUMEM: Núcleo de Memórias do IFRS, em que pode ser             
consultado no site:   
https://ifrs.edu.br/nucleo-de-memoria-vai-resgatar-e-preservar-a-historia-do-ifrs/. 
Neste contexto, o setor de extensão no ano de dois mil e dezoito iniciou a               
organização de informações sobre projetos e acontecimentos do Campus         
Erechim, criando uma pasta no drive do e-mail da extensão e dividindo em             
subpastas, as quais estão separadas por anos, e que foi conseguido arquivar            
algumas ações de 2016 a 2020. Essa implantação resume-se em colher as            
informações como: atividades, projetos de ensino, pesquisa e extensão,         
visitas técnicas, inauguração de prédios, premiações, as notícias do Campus          
entre outras, ou seja, toda e quaisquer ações que foram e estão sendo             
realizadas no nosso Campus desde o início de suas atividades. Diante da            
reunião realizada com a Pró-reitoria de Extensão, com as informações do           
Núcleo, e quem o representante do Campus é o professor Miguelângelo           
Corteze, decidiu-se juntamente com a Direção-Geral emitir uma Portaria com          
representantes dos setores envolvidos no NUMEM, no Campus: Ensino:         
Giovane Rodrigues Jardim, Fábio Roberto Krzyscake Maria Inês Varela         
Paim; Pesquisa: Cátia Santin Zanchett Battiston, e Extensão: Marlova         
Elizabete Balke, Leonora Marta Devensi e Solange Maria Hermes Martins.          
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Miguelângelo Corteze informou que ele como representante do Campus         
Erechim na reitoria, participa de reuniões com os representantes de outros           
campi e comunicou que está sendo realizado um regimento em conjunto e            
coordenado pela servidora Sílvia Schiedeck da reitoria em Bento Gonçalves          
para implantação do Núcleo denominado: NUMEM - Núcleo de Memórias e           
espaço multifuncional. Este, tem a finalidade de resgatar a história, bem           
como outros fatores para o conhecimento e memórias. Marlova destacou que           
neste ano o Projeto de Extensão, coordenado pelo professor Miguelângelo          
Corteze ficou classificado no Edital IFRS nº 16/2020 – Apoio a Programas e             
Projetos de Extensão Voltados a Arte e a Cultura, tendo como título: IFRS             
Campus Erechim - Espaços de Memórias, e este terá recurso financeiro do            
PAIEX e bolsista do PIBEX. Miguelângelo destacou as parcerias que estão           
fazendo parte desse projeto, sabendo que a intenção é elaborarmos um           
espaço para essas memórias ficarem registradas a todos que visitarem o           
IFRS Campus Erechim, na qual foi cogitada a sala número 05 do Bloco             
quatro (04) do Campus Erechim. por estar situada perto da sala do projeto da              
rádio, a princípio ficaria bom pela proximidade das ações e das salas.            
Giovane Rodrigues Jardim deu sugestão de fazermos um fluxograma, de          
forma a completar diariamente com as informações ou fotos, já que será um             
trabalho contínuo. Encaminhamentos: ficou estabelecido que: 1.       
Miguelângelo Corteze enviará a equipe pertencente a Portaria nº 84, a           
minuta do Regimento que está sendo construída em conjunto e em           
andamento para conhecimento e colaboração dos participantes. 2. Ficou         
também estipulado que as informações, fotos, notícias, divulgações, deverão         
ser encaminhadas para o e-mail: nucleo.memoria@erechim.ifrs.edu.br, o       
qual será solicitado pela extensão ao setor de Tecnologia de Informação do            
Campus para a criação deste e-mail. 3. Desta forma, todos poderão enviar            
para este endereço de e-mail as fotos ou informações, contendo data, título e             
participantes para ser anexado ao drive.4. Marlova Balke irá compartilhar o           
drive existente na extensão com os demais participantes, destacando         
inclusive, que a ideia é de compartilhar essa informação para que todos            
possam ajudar colocando toda e qualquer informação que venha a colaborar           
com Núcleo de Memória do Campus.5. Outra questão que foi discutida pelo            
grupo e determinada é que enquanto estivermos em trabalho remoto, a           
extensão ficará responsável por acessar o e-mail:       
nucleo.memoria@erechim.ifrs.edu.br, salvar no drive do Núcleo de Memória,        
em que a servidora Solange Maria Hermes Martins colocou-se à disposição           
para realizar esta tarefa. Porém, quando retornarmos às atividades normais          
no Campus, outro servidor de outro setor ficará responsável para acessar o            
e-mail e salvar no respectivo drive. 6. Miguelângelo Corteze, ficou          
responsável de encaminhar e-mail para os servidores do Campus,         
informando que quando realizem ações seja enviado fotos informado a          
notícia e/ou divulgação através do e-mail:      
nucleo.memoria@erechim.ifrs.edu.br, para que possamos compartilhar no      
drive. 7. Paralelamente, será efetivado o projeto de extensão IFRS Campus           
Erechim: Espaços de memórias coordenado pelo professor Miguelângelo        
Corteze. 8.Ficou agendada a próxima reunião para dia dezenove (19) de           
junho do ano de dois mil e vinte (2020), no horário das quatorze (14) horas.               
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Agradecendo a participação de todos e nada mais havendo a tratar, eu            
Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente Ata, que será por todos            
assinada, contendo oitenta e uma (81) linhas. 


