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Aos dezenove (19) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte (2020),                
as treze e trinta (13:30) horas, foi aberta a segunda reunião na sala de              
webconferência no endereço: meet do Google, do Núcleo de Memórias do           
IFRS Campus Erechim, com os integrantes designados pela Portaria n°          
84/2020, 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, Celso         
Antônio Dors, Leonora Marta Devensi, Maria Inês Varela Paim, Solange          
Maria Hermes Martins, Elisa Iop. Fábio Roberto Krzysczak justificou         
ausência. Miguelângelo Corteze, abriu a reunião agradecendo a presença de          
todos e passando a palavra para Marlova Elizabete Balke a qual destacou            
que com relação a Ata anterior a mesma foi disponibilizada a todos e             
aprovada. Marlova Balke passou para a primeira pauta da reunião: 1.           
Minuta do Regimento do Núcleo de Memória com implantação no Campus:            
Miguelângelo compartilhou a Minuta do regimento, por e-mail para os          
membros da Comissão. Porém salientou que não está completa, pois estão           
ainda analisando a importância de cada item, bem como significado e sentido            
de cada palavra, para com isso não restar nenhuma dúvida quanto ao            
entendimento do mesmo, por isso inclusive da demora em concluir o mesmo            
sabendo que esse Regimento será válido para todos os campi do Instituto            
Federal do Rio Grande do Sul, pois está sendo efetivado com a reitoria.             
Marlova também relatou que quando foi realizada a Minuta da Política de            
Arte e Cultura também demorou um grande período, pois são vários pontos a             
analisar. Miguelângelo Corteze, também expôs que os espaços do Núcleo de           
Memória podem estar espalhados no Campus, porém devidamente        



catalogados. Diante a todos os quesitos necessários Miguelângelo Corteze         
lembrou que o aluno Jean Lucas Pierozan que participou como bolsista do            
projeto: Cursos e Profissões: conhecendo o IFRS – Campus Erechim,          
através da Coordenadora: Sílvia Lethicia Frandolozo, também poderá        
colaborar com informações e ideias para incrementar e divulgar, já que esse            
projeto visa a visita de outros colégios, porém, será necessário fazer a            
seleção do bolsista para o projeto deste ano. Maria Inês Varela Paim relatou             
que ela e o servidor Fábio Roberto Krzysczak, estiveram no Campus para            
começar o levantamento das informações para a construção da linha do           
tempo, ou seja, iniciando e seguindo o raciocínio em dois livros sobre os             
Institutos em Erechim nos quais começaram a esboçar algumas         
considerações. Neste contexto houve dificuldades de informações a respeito         
dos seminários que na época ali existiram, como por exemplo em que bloco             
pertencia cada setor. Também Maria Inês relatou que entraram em contato           
com a Cúria de Erechim, nos quais existem documentos que comprovam           
tais informações, e no qual Padre Antoninho também faz parte, porém,           
devido à idade não está comparecendo no local, já que não é adequado             
diante ao atual cenário, e por isso solicitaram que seja feito através de e-mail              
para colaborar com o desenvolvimento desse projeto. Cátia Santin Zanchett          
Battiston, expôs que professor Celso Antônio Dors poderá ajudar com as           
informações da época, já que estava presente desde a implantação do           
Campus Erechim, comunicando que anteriormente ou seja, antes do IFRS          
ser implantado, o Bloco 1 pertencia a Prefeitura sendo a Secretaria de            
Educação, e antes da prefeitura pertencia aos Padres. Giovane Rodrigues          
Jardim também indagou sobre a necessidade de uma lista das pessoas           
envolvidas, para a partir daí colher dados necessários, e também verificar           
quais os professores que estão a mais tempo no Instituto para contribuir com             
fatos da época. Miguelângelo indagou que Anacleto Zanella conseguiu um          
documento assinado com as parcerias, contribuindo para obtermos        
esclarecimentos que poderão auxiliar para incrementação de informações do         
Projeto. Maria Inês salientou que pretendem falar com senhor Chaparini que           
é um historiador de Erechim que devido ao conhecimento histórico da cidade            
poderá esclarecer muitas dúvidas quanto ao local, e salientou também, a           
necessidade de termos uma linha do tempo esboçada para após          
preenchermos as lacunas. Marlova Balke comunicou que Jaqueline Moll, a          
qual foi uma das pessoas que colaborou na implantação do Campus           
Erechim, foi convidada para participar de uma das semanas pedagógicas          
realizadas no Campus. 2. Pendências da reunião anterior: sobre os          
encaminhamentos da reunião, Marlova informou que o setor de Extensão          
solicitou ao setor de TI para criação de e-mail do          
nucleo.memória@erechim.ifrs.edu.br o qual já foi criado. Também, havia        
ficado acordado que o grupo poderia enviar as informações, fotos, notícias,           
divulgações, para o e-mail, o qual foi criado: nucleo.memoria@erechim.ifrs.edu.br         
as fotos ou informações, contendo data, título e participantes para ser anexado ao             
drive, este drive foi compartilhado com todos os integrantes da Portaria, sendo que             
Marlova acrescentou 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. Miguelângelo Corteze havia          



ficado responsável por, encaminhar e-mail para os servidores do Campus,          
informando que quando realizam ações seja enviado fotos informado a notícia e/ou            
divulgação através do e-mail criado, porém ele informou que ainda não o fez, pois              
está aguardando o Regimento ficar pronto, apesar de já ter ações que já podem              
ser encaminhadas ao mesmo. Quanto a questão de publicação de fotos e            
notícias, Solange Martins ficou encarregada durante o trabalho remoto de          
disponibilizar na pasta compartilhada no Drive da Extensão/Núcleo de         
Memória nos anos correspondentes, no que informou que já está sendo feito,            
posterior ao período remoto outro setor assumirá tal tarefa. Elisa Iop se            
disponibilizou a colaborar com fotos e demais ações que possam contribuir,           
para tanto, encaminhará através do e-mail, sendo que Marlova inclusive          
comunicou que esse Drive está compartilhado também com o Núcleo de           
Memória da Reitoria. 3.Assuntos Gerais: Marlova salientou que quanto as          
salas dos Núcleos: NEABI e NEPGS poderia ser perto da sala da rádio,             
localizado no bloco IV, e a sala cinco (5) seria para o Núcleo de Memória.               
Miguelângelo Corteze informou que já está em andamento projeto de extensão           
IFRS Campus Erechim: Espaços de memórias coordenado por ele. Marlova          
solicitou a todos a divulgação e participação no Edital nº 09/2020 do            
Campus Erechim, referente ao concurso de fotografias: em que 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 relacionadas         
a ações ao enfrentamento do COVID-19. Podem participar do concurso          
discentes, servidores e comunidade externa, portanto solicita-se auxílio na         
divulgação.4. Encaminhamentos: ficou agendada a próxima reunião para        
dia nove (9) de julho do ano de dois mil e vinte (2020), no horário das                
quatorze horas (14:00). 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 noventa e nove (99) linhas. 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=mailto%3Aprojeto.cultural@erechim.ifrs.edu.br

