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Núcleo de Memórias 

ATA Nº 05/2020 

Aos quatro  (04) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), 1 

as nove (09) horas, foi aberta a reunião na sala de web conferência no 2 

endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/miguelangelo-corteze-2 do 3 

Núcleo de Memórias do IFRS Campus Erechim, com os integrantes 4 

designados pela Portaria n° 84/2020 de 29 de abril de 2020 os quais 5 

participaram Miguelângelo Corteze (Presidente da Comissão), Marlova 6 

Elizabete Balke, Cátia Santin Zanchett Battiston, Leonora Marta Devensi, 7 

Maria Inês Varela Paim, Solange Maria Hermes Martins, Fábio Roberto 8 

Krzysczak. Ivan José Suszek, Elisa Iop, Celso Antonio Dors, e Raquel Vieira 9 

da Silva. Giovane Rodrigues Jardim justificou ausência. Carina Zonin não 10 

justificou ausência. Miguelângelo iniciou a reunião apresentando a bolsista 11 

do projeto “Espaço de Memória”, Raquel Vieira da Silva, que irá participar e 12 

auxiliar nas atividades do núcleo. A bolsista possui a carga horária semanal 13 

de dezesseis (16) horas. Raquel também se apresentou aos membros do 14 

núcleo se colocando à disposição na realização das atividades. 1. Evento 15 

NuMem Campus Erechim: História do tempo presente diante do Covid-16 

19: Marlova expôs aos membros do núcleo sobre o evento que irá ocorrer, 17 

de forma online, no dia dez (10) de setembro, intitulado “NuMem Campus 18 

Erechim: História do tempo presente diante do Covid-19”. A realização desse 19 

evento foi solicitada pela Reitoria e terá a participação dos seguintes 20 

palestrantes: Caroline Caetano, Silvia Schiedeck e João Eduardo Costa 21 

Gomes. Marlova justificou que a divulgação do evento ocorreu antes da 22 

nossa reunião do NuMem devido o curto espaço de tempo para divulgação 23 

do evento à comunidade acadêmica, sendo que a data foi sugerida pelos 24 

palestrantes. Quanto a organização do evento, ficou acordado que Marlova e 25 

Miguelângelo farão uma fala inicial, de poucos minutos, contextualizando e 26 



apresentando o NuMem do Campus Erechim, após será apresentado o vídeo 27 

que foi utilizado no II Workshop de ações afirmativas inclusivas e diversidade 28 

do Campus Erechim e na sequência os palestrantes conduzem. Marlova irá 29 

convidar o prof. Eduardo para fazer uma fala também no início do evento. 30 

Haverá certificação aos participantes, assim serão contatados o Everton e a 31 

Cláudia para que informem como fizeram o formulário utilizado no workshop 32 

para os participantes preencherem com seus dados para emissão dos 33 

certificados. O evento terá duração de duas (2) horas. Prof. Elisa irá convidar 34 

os membros do NuMem do Campus Sertão para participarem. Ficou 35 

combinado que devido ao curto tempo para divulgação será feita uma força 36 

tarefa par divulgação para servidores e alunos, por e-mail, WhatsApp e redes 37 

sociais. 2. Assuntos Gerais:  Novamente foi comentado na reunião sobre os 38 

arquivos com as imagens do Campus que está nos documentos do DAP, 39 

Inês ficou responsável de conversar com a Roberta para disponibilizar o 40 

acesso a essas imagens e documentos. Inês também relatou sobre seu 41 

contato com Anacleto Zanella, que possui diversas informações, e ele ficou 42 

de conversar novamente com ela após término dos seus compromissos. 43 

Ficou definido que o Celso fará a ata da próxima reunião, sem data definida. 44 

Miguelângelo agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 45 

eu, Cátia Santin Zanchett Battiston, lavrei a presente Ata, que será por todos 46 

assinada, contendo quarenta e sete (47) linhas................................................ 47 


