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Aos nove (9) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020), as                 
quatorze (14:00) horas, foi aberta a reunião na sala de webconferência no            
endereço: https://meet.google.com/nvc-cigw-nwo?hl=pt-BR&authuser=0 - 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, Leonora Marta Devensi, Maria Inês Varela          
Paim, Solange Maria Hermes Martins, Fábio Roberto Krzysczak. Marlova         
Elizabete Balke leu a ata nº 02 , e após Miguelângelo Corteze, agradeceu a              
leitura e deu por aberta a reunião concluindo que após a leitura da Ata foi               
possível verificar todos pontos abordados e algumas realizações já em          
andamento. Diante a este contexto, Miguelângelo passou para a primeira          
pauta: 1. Regulamento do Núcleo de Memória do Instituto Federal de           
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - NuMem/IFRS           
- O regulamento do núcleo de memória, foi realizado com a reitoria e outros              
campi, salientando que não falta muito para a conclusão, observando que           
esse regulamento vai normatizar as funções, competências e áreas de          
atuação. Miguelângelo destacou os cinco objetivos do regulamento, sendo: I          
- Desenvolver políticas, mecanismos e projetos para a preservação e          
salvaguarda da memória e da história institucionais de forma sistemática          
e permanente. II - Desenvolver ferramentas e estratégias para a difusão das            
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ações, projetos e atividades do NuMem/IFRS; III - Captar, organizar e           
preservar acervos históricos visando à produção e à disseminação de          
conhecimentos ligados, sobretudo, aos campos da memória e da História          
institucional. IV - Auxiliar na elaboração de projetos de pesquisa, de ensino e             
de extensão que se proponham a estudar a história da instituição e de suas              
comunidades de abrangência, em consonância com o Programa Instrucional         
Núcleo de Memória do IFRS. V - Incentivar o desenvolvimento de projetos            
de caráter indissociável, relacionadas à temática da preservação e da          
salvaguarda da memória e da história institucionais, que contemplem no          
mínimo duas dimensões entre as áreas de Ensino, de Pesquisa e de            
Extensão; Diante as vinculações foi a abordado no Art 8º- O NuMem/IFRS            
está vinculado ao Departamento de Extensão da Pró-reitoria de Extensão do           
IFRS; Parágrafo único: Nos campi, o NuMem/IFRS é representado por          
Núcleos de Memória locais, vinculados à Diretoria/Coordenadoria de        
Extensão e que terá uma coordenação em cada campus, e vai tornar oficial             
em preservar a história do Instituto. Com o intuito de normatizar o envio de              
documentos e/ou fotos, foi decidido elaborar e-mail convidando a todos a           
enviar tais registros para o e-mail: nucleo,memoria@erechim.ifrs.edu.br, para        
dessa forma criar um modelo com os dados pertinentes para que com isso             
possamos ter as informações necessárias. Leonora concordou e achou muito          
importante essa informação, pois Sílvia já havia mencionado quais seriam os           
dados necessários para a realização dessas informações. Miguelângelo        
Corteze achou que o retorno presencial está cada vez mais distante, pois            
imaginava que nesta época estaríamos em atividade novamente no qual          
Marlova destacou se for possível em ter bolsista será muito importante pois            
poderá realizar o trabalho remoto com a oportunidade de verificar as           
informações corretas de cada atividade. Miguelângelo concordou e inclusive         
destacou da possibilidade desse estagiário ser com carga horária de quatro           
(4) horas. Leonora argumentou que deveria ser uma pessoa responsável e           
comprometida e da necessidade de fazer uma seleção para a escolha do            
mesmo. Miguelângelo lembrou que núcleo de Erechim teve uma proximidade          
com a comunicação para obter as informações, e guardando         
simultaneamente o que está acontecendo no presente. Maria Inês ressaltou          
a importância de reforçar um arquivo que foi efetuado pelo Sr Hélio            
Pomorski, o qual foi muito bem elaborado, sendo que com a saída do João              
Faxina e agora Amanda Talawitz, seria bom alertar sobre essa continuidade,           
já que é de grande importância. 2.Assuntos Gerais: Miguelângelo         
mencionou que no período de pandemia as professoras Elisa Iopi e Carina            
Zonin fizeram atividades com estudantes, no qual salientou a importância          
dessas atividades no atual contexto. Leonora Marta Devensi informou sobre          
concurso de fotografia em que o prazo para o envio era até dia trinta (30) de                
junho, no qual foi encaminhado para três (3) avaliadores e o término para             
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avaliação é amanhã dia dez (10) de junho, sendo que após levantamento            
totalizou trinta e uma (31), no qual serão selecionadas cinco (5) fotografias            
Maria Inês Varela Paim pediu se já estava finalizada pois a pandemia vai             
continuar, porém, Leonora repassou que esse prazo já foi finalizado. Marlova           
comunicou que quando fez edital achávamos que o retorno seria rápido,           
comentou que André Luciano Ciotta solicitou as fotos, porém, devido a não            
ser avaliado não há possibilidade de repassar, mas que poderemos lançar o            
segundo concurso de acordo com a solicitação de Maria Inês com outros            
objetivos e temáticas no qual Miguelangelo achou uma ótima ideia da Maria            
Inês, que sugeriu da possibilidade em ser com outros temas, como por            
exemplo dos projetos que estão sendo desenvolvidos neste período. Marlova          
explicou que quando tiver JEPEx poderemos deixar exposta as trinta e uma            
(31) fotos que foram submetidas ao Edital, porém, é tranquilo fazer outro            
edital e Inês achou favorável pois trata-se de uma maneira de mantermos a             
proximidade com os alunos através deste edital, sendo possível enviar o           
mesmo através de e-mail, para todos contribuir com sugestões. Fábio          
acrescentou que o arquivo histórico municipal não acessaram ainda, que          
através da internet conseguiu várias descobertas, como por exemplo,         
informações do seminário, dados do ano de mil novecentos e quarenta e            
sete (1947) Missões, Consolata do RS, e seminário menor que eram de            
crianças de onze (11) a quinze (15) anos sendo o Patronato São José e              
acredita que na Cúria não terão muitas informações pois entrou em contato            
com padre Lucas da igreja Nossa Senhora da Salete e não tem muito             
conhecimento em relação a isso, pedindo assim informações a secretaria da           
igreja. Quanto ao seminário, não souberam informar pois só existia o           
seminário Nossa Senhora de Fátima. Fábio relatou também que conseguiram          
muitas informações da época e que Inês entrou em contato com padre            
Antoninho porém, são duas congregações diferentes. Inês ocupou o arquivo          
do sr Hélio Pomorski e a partir daí foi elaborado uma linha do tempo, que no                
ano de dois mil e seis (2006), deu-se o processo de implantação. Erechim foi              
o primeiro município a receber uma das dez (10) unidades que viriam para o              
Estado, enfim Maria Inês destacou vários itens no qual conseguiu          
informações, sendo que está em construção e estão analisando como serão           
abordados com as informações que Sr. Hélio tinha elaborado. Miguelângelo          
achou de grande valia as informações do Fábio e Inês, sugeriu aguardar o             
regulamento, e após poder compartilhar um arquivo no drive para uma           
construção conjunta. Maria Inês sugeriu a possibilidade da realização de          
reuniões em um período mais distante, já que não é possível captar em             
pouco tempo todas informações necessárias no qual Marlova sugeriu em          
realizar uma reunião por mês o que todos os presentes concordaram.           
Leonora não acha necessário outro edital e concluiu que seria melhor           
encaminhar e-mail para o núcleo de memória para ser uma atividade           



permanente, criando um hábito em repassar através de e-mail com as fotos            
de eventos e outras participações, e com esse intuito Miguelângelo sugeriu           
para Leonora em criar e-mail para enviar a todos pois ficará como registro             
das atividades realizadas. Marlova abordou sobre o núcleo de memórias e no            
qual faz parte de uma nova proposta e estar instituído no Campus, e também              
estar participando das reuniões de construção do Projeto Pedagógico do          
curso Técnico Integrado em Mecatrônica, em que temos inseridos os          
Núcleos:(NAPNE/NEABI/NEPGS), sendo núcleo histórico, seria viável      
acrescentar o Núcleo de Memória NuMem fazendo parte do PPC, sendo uma            
ideia que todos concordaram. Giovane Rodrigues Jardim na retomada dos          
projetos falou em ver da possibilidade em ter bolsistas para colaborar com            
esse núcleo e Miguelangelo concluiu da necessidade de ter essa memória           
dos trabalhos e locais que agora fazem parte da instituição. 3.           
Encaminhamentos: Miguelângelo, Leonora e Solange ficaram responsáveis       
em construir texto de e-mail com orientações para registro de fotografias e            
arquivos históricos do tempo que passou. Marlova Balke entrará em contato           
com o setor pedagógico, para inclusão do NuMen no PPC do curso Técnico             
Integrado em Mecatrônica. Giovane Rodrigues Jardim irá manter contato         
com comunicação para todas as informações serem encaminhadas para o          
núcleo de memória. Fábio Roberto Krzysczak e Maria Inês Varela Paim           
continuam com a construção da linha do tempo. Cátia Santin Zanchett           
Battiston solicitou da possibilidade que as próximas reuniões sejam         
executadas no turno da manhã, o qual foi aceito e definido para dia doze (12)               
de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), as nove (9) horas. 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            
cento e trinta(130) linhas. 
 


