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Núcleo  de Memórias 
ATA Nº 04/2020 

Aos doze (12) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (2020), as                 
nove (09) horas, foi aberta a reunião na sala de webconferência no            
endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/miguelangelo-corteze-2 do   
Núcleo de Memórias do IFRS Campus Erechim, com os integrantes          
designados pela Portaria n° 84/2020 de 29 de abril de 2020 os quais             
participaram Miguelângelo Corteze (Presidente da Comissão), Marlova       
Elizabete Balke, Cátia Santin Zanchett Battiston, Leonora Marta Devensi,         
Maria Inês Varela Paim, Solange Maria Hermes Martins, Fábio Roberto          
Krzysczak. Ivan José Suszek. Giovane Rodrigues Jardim justificou ausência.         
Elisa Iop não justificou ausência. Miguelângelo começou a reunião         
parabenizando Marlova pela participação da Proex no diálogo de Extensão e           
deu as boas vindas para Ivan, pois ele terá muito a contribuir com o Núcleo               
de Memórias. Marlova também deu boas vindas ao Ivan pois além dessa            
contribuição poderá ajudar muito já que conhece a história do Campus           
Erechim, salientando da satisfação em aceitar em fazer parte da equipe           
desse Núcleo. Miguelângelo começou a leitura do Regulamento do NuMem          
e explicou se houver contribuições podermos adicionar já que o prazo para            
encaminhar alguma alteração e/ou dúvida será até dia quatorze (14) de           
agosto. 1. Regulamento do Núcleo de Memória do Instituto Federal de           
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – NuMem/IFRS:           
Miguelângelo começou a leitura e em muitos ítens houve a explicação,           
como, por exemplo, no item quatro (4) no qual contemplou que deixa bem             



claro sobre os registros, recebimento e catalogação do acervo dos          
documentos. Artigo décimo Paragrafo 1º letra A . Marlova acrescentou que           
temporário não quer dizer que vai ficar dois (2) anos, poderá fazer parte da              
equipe, na coordenação seria um apontamento para ser feito, Fábio          
concordou também, ou seja, podem colaborar porém dentro da equipe do           
Núcleo e acrescentou que cargo temporário é feito somente por professores.           
Miguelangelo informou que poderemos sugerir para tirar servidor temporário já          
Marlova acrescentou que poderá fazer parte do Núcleo porém não na coordenação.            
Artigo 11 paragrafo 4 – Marlova sugeriu nas questão das reuniões, que duas             
reuniões é pouco, que deveria ser no mínimo três (3) reuniões sem justificativas,             
neste caso foi colocado em votação, que culminou em empate e Miguelângelo            
sugeriu por continuar como consta no regulamento. Fábio continuou a leitura do            
Regulamento e após o término Miguelângelo agradeceu e salientou que se houver            
algo para contribuição. Fábio achou excelente, bem especificado, não tendo nada           
de ponto negativo que possa ser alterado, a não ser da revisão do artigo 11 que já                 
foi abordado. Marlova achou o documento bem escrito e completo, a importância da             
catalogação, e após relatou uma dúvida que como o projeto de Arte e Cultura por               
ser do nucleo de memória se ele irá para o CONSUP ou será aprovado, no qual                
Miguelângelo afirmou que sim que irá para o C ONSUP, neste caso sugeriu da     
necessidade de pedir recurso financeiro para o Núcleo de Memórias, destinando do            
recurso do Campus para este fim, porém não se tem conhecimento da viabilidade.             
Finalizando sobre a leitura do regimento Miguelângelo solicitou se alguém teria           
mais algo a sugerir, como não houve manifestação dos integrantes, Miguelângelo           
definiu que entrará em contato com Sílvia Schiedeck com as ressalvas sendo, o             
Artigo Onze (11) e sobre a questão de recursos. 2. Assuntos Gerais:            
Miguelângelo solicitou o relato de Solange, diante a incumbência de no           
período de trabalho remoto ficar responsável por salvar no Drive os           
documentos (fotos/notícias) sobre o Núcleo de Memória, sendo que ela          
ressaltou que como faltam informações sobre as fotos, está salvando as           
notícias que são publicadas no site do Campus Erechim, pois aborda de            
forma concreta todos os dados necessários. Miguelângelo explicou para Ivan          
que foi feito muita coisa, porém não está registrado, e ressaltou que com a              
sua presença ira implementar muito pois tem conhecimento de muitos fatos,           
no que Ivan sugeriu a necessidade em inserir alguém na área de português,             
e aproveitou parar parabenizar pela ação. Inês ressaltou em convidar a           
Carina Dartora Zonin da área de Português pois já faz parte do projeto de              
memória do Campus. Miguelângelo pediu para Leonora abordar sobre o          
concurso das Fotografarias, no qual Leonora informou que dia vinte (20) fez            
divulgação do resultado no site do Campus e que correspondeu a trinta e uma(31),              
fotos enviadas, observando que no anexo l estão incluídas as fotos classificadas            
com o nome de cada participante, ressaltando que para tal foi enviado a             
autorização do uso de imagem e que a certificação ocorrerá no final do projeto. Inês               
comentou sobre os trabalhos que estão realizando, mas relatou que não           
conseguiram muito quanto aos documentos inclusive informou que está no início           



de 2012, porém, Ivan comunicou sobre várias fotos para acrescentar, pois não            
temos um espaço ainda, por enquanto o que conseguiu foi por e-mail e está              
registrando as datas. Miguelangelo informou que teremos que guardar alguns          
documentos físicos, como fotos e os próprios documentos comprobatórios e da           
possibilidade dos mesmos serem arquivados, já que Marlova também argumentou          
que estamos aguardando a sala para esta finalidade. Ivan, relembrou na busca de             
documentos da necessidade de Inês conseguir documentos com Anacleto Zanella,          
verificar com AMAU também em buscar algo com eles. Existem muitas fotos, pois             
foi feito levantamento dos dez(10) anos, e pastas do DAP desde o início do              
administrativo, das obras, ampliações e tudo o mais, comentou da participação da            
Cátia e inclusive do Professor Celso, pois foram os primeiros a fazer parte do IFRS               
e Miguelângelo achou viável a participação do Celso na comissão do Núcleo e             
Marlova sugeriu em acrescentar o nome dele na portaria. Fábio abordou que está             
mais ligado quanto ao prédio na constituição do seminário, e não conseguiu            
nenhuma informação ainda, inclusive da diocese, porém conseguiu a informação          
das Irmãs Consolata, mas ocorre que a Secretaria-Geral está sediada em São            
Paulo e estão verificando o que é possível conseguir, mas em se tratando de              
histórico sobre o seminário aqui em Erechim, não foi encontrado nada. Ivan            
ressaltou em verificar com os vizinhos do IFRS, pois podem ajudar com algum             
histórico, depoimentos e contextualização a respeito. Marlova destacou a respeito          
do regulamento, que está bem adiantado nas ações, e agradecendo o emprenho de             
cada um, e lembrar que tem o edital da extensão em aberto, destacando o projeto               
do Miguel, lembrando que o bolsista poderá ajudar remotamente com as atividades            
e as inscrições estão abertas ate dia dezessete(17) de agosto. Após todas            
colocações Marlova sugeriu em criar uma metodologia para cada um fazer a ata,             
sendo quer Miguelângelo achou conveniente em organizar por ordem alfabética          
no qual seguindo a ordem a responsabilidade da próxima ata ficou a cargo de               
Cátia Santin Zanchett Battiston. Miguelângelo agradeceu a presença de         
todos, informando que a próxima reunião ficou agendada para o dia           
dezesseis (16) de setembro as nove (9) horas na         
sal:https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/miguelangelo-corteze-2. Nada  
mais havendo a tratar, eu Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente            
Ata, que será por todos assinada, contendo noventa e seis (96) linhas. 
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