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Aos vinte e oito (28) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), as 1 

dez (10) horas, ocorreu na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim 2 

uma webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, os quais 3 

se fizeram presentes os membros do NEPGS, NEABI e NAPNE: Marlova Elizabete 4 

Balke, Juliana Carla Girotto, Giovane Rodrigues Jardim, Miguelângelo Corteze, 5 

Cláudia Turick de Oliveira, Leonora Marta Devensi, Márcia Rakoski, Celso Antônio 6 

Dors, Natalie Pacheco Oliveira, Priscila Pereira dos Santos e Solange Maria 7 

Hermes Martins. Fernanda Zatti e Everton Farina não participaram mas justificaram 8 

ausência Milena Maria Bender, Pâmela Iara Granosik e Raquel Vieira da Silva, 9 

bolsistas dos projetos de extensão também fizeram parte da reunião. Giovane 10 

começou a reunião solicitando que as bolsistas se apresentassem, já que fazem 11 

parte do projeto nesse ano, sendo que cada uma comentou a respeito e inclusive 12 

apresentaram um vídeo informando dos objetivos e função de cada Núcleo. 13 

Marlova parabenizou pelo trabalho e apresentação, salientando a importância na 14 

participação da reunião. Logo em seguida Marlova solicitou uma avaliação do 15 

Evento do Workshop realizado no mês de agosto 2020, repassando os pontos 16 

positivos e negativos. 1. Avaliação do II Workshop de Ações Afirmativas, 17 

Inclusivas e Diversidade – Campus Erechim: Miguelângelo Coordenador do 18 

NEABI ressaltou sobre a participação do NEABI, no qual teve uma participação 19 

bastante extensa, acredita que por ser o segundo ano se consolidou ainda mais, e 20 

por estar somente mostrando o trabalho dos Núcleos prevaleceu para a boa 21 

identificação do mesmo e contribuiu para as pessoas participarem do que mais 22 

interessava a cada um. A organização ficou muito boa, porem acredita que 23 

realizando em três dias, um dia para cada Núcleo seria o correto.  Contemplou 24 

também que neste ano foi um evento atípico, pois com a falta das aulas colaborou 25 



 

para uma melhor participação. Miguelângelo ressaltou que a idéia esse ano era 26 

fazer um curso com questões indígenas, porém não sabe se haverá essa 27 

possibilidade diante do atual momento. Também nos pontos positivos achou muito 28 

importante na questão dos núcleos abrir espaço para os estudantes que fazem 29 

parte da região de Erechim. Juliana Carla Girotto, coordenadora do NAPNE, 30 

repassou que realizaram reunião no dia oito (08) de setembro no qual avaliaram 31 

rapidamente e destacou que foi muito bom, o evento foi bem avaliado e a discussão 32 

muito positiva. Percebeu que o evento teve grande participação dos três Núcleos, 33 

com o engajamento de todos, sendo que os três núcleos colaboraram de maneira 34 

geral ainda mais por ser em formato a distância. Salientou do desafio em  fazer um 35 

evento nesse formato, e inclusive ressaltou que no formulário de registro de 36 

freqüência havia uma pergunta quanto a avaliação, que inclusive poderíamos fazer 37 

juntos. Quanto ao Evento Juliana não achou extenso, concordando em realizar 38 

durante a semana, com possibilidade no turno da noite, pois os temas são 39 

complexos, e quanto maior o evento mais exige, pois é um esforço de todos.  40 

Quanto ao Workshop ele abrange mais publico externo e tem abertura e visibilidade 41 

maior para o campus.  Achou ótimo na abrangência com o publico externo  e fazer 42 

projeção através do Facebook e YouTube, já  que muitas das nossas plataformas 43 

não são acessadas pelo publico externo. A presença das interpretes de libras 44 

também foi muito importante, pois agregou muito para o evento inclusive para 45 

evidenciar os trabalhos que realizam. Claudia repassou que constava no formulário 46 

de presença a pergunta para avaliação, informando que as médias foram de nove e 47 

meio (9,5) e a nota mais baixa foi sete (7), e que poderá enviar uma planilha com 48 

as notas e considerações. Claudia Turik de Oliveira Coordenadora do NEPGS 49 

indagou que achou muito bom o evento, os resultados foram ótimos e as atividades 50 

muito bacanas, com um resultado positivo do publico. Giovane repassou que tem o 51 

resumo das atividades e procurou ver as ações do Workshop do ano anterior, 52 

sendo que ressaltou da importância das bolsistas participarem das atividades. Já 53 

no ano anterior não foi um projeto individual, já neste ano foi efetuado um projeto 54 

diferenciado, sendo que possibilitou espaço para todas as atividades para os 55 

Núcleos, algumas maiores outras menores, com grande inteiração dos participantes 56 

e do publico externo. O objetivo é de pensar na questão indígena, sexualidade, 57 

racismo nos quais possuem inimigos comuns para tudo isso. Os integrantes 58 

participaram com mais produtividade no evento. A partir da nossa avaliação 59 

poderemos ver da real necessidade da participação nas portarias e inclusive da 60 

participação de todos. Giovane observou que o movimento de mostrar o 61 

convencimento interno é muito importante e o modelo virtual ajuda muito nisso. 62 

Quanto ao espaço de libras que conseguiram compartilhar também foi uma peça 63 

chave, pois para os Núcleos manter as intérpretes de libras e acordar que estava 64 

trabalhando nesse momento, é importante já que foram convidados a repassar o 65 

que fazem. Giovane ressaltou que não tivemos nenhum ataque cibernético, e nos 66 

preocupou muito na realização do evento, por isso da importância de pensar nas 67 

próximas atividades que viemos a realizar quanto a fazermos virtualmente, 68 

pensando num momento posterior que poderíamos avançar nesse aspecto e 69 

concluir que foi um momento rico e agradeceu a participação de todos. Marlova 70 

informou da preocupação de não ter a confirmação do palestrante, nesse sentido a 71 

importância de ter um plano B, ou seja, caso houver algum imprevisto. No âmbito 72 

das interpretes de libras Marlova repassou que é indispensável a presença das 73 

mesmas, porém nem todos percebem isso, colocando que o curso de cultura surda 74 

coordenado por Marlova Elizabete Balke e colaboradoras:  Juliana Carla Girotto e 75 



 

Silvia Salete Remos como vem contribuindo com muitas ações, como corona vírus  76 

e demais informações, pois acrescenta uma nova perspectiva para todos. Juliana 77 

destacou da importância para próximos eventos em ir avançando nessas questões 78 

para pessoas cegas, pois contribui para um maior aprendizado para todos. Marlova 79 

concordou com todas as colocações que fizeram, pois torna-se  muito importante a 80 

interação e o trabalho conjunto, conseguimos fazer trabalho integrado, sendo que 81 

cada um ajudou da forma que podia, tudo foi bem organizado num curto período de 82 

tempo, um trabalho excelente, destacando as apresentações diversificadas, e o 83 

nível dos palestrante, os diversos graus de  graduação de estudantes e inclusive 84 

com doutorado, sendo riquíssimas em todas os ângulos, bem como a valorização 85 

dos nossos estudantes que apresentaram, que trouxeram o núcleo de memória 86 

com a exibição de vídeo e apresentação para mostrar como se caracteriza. Marlova 87 

repassou a questão do pessoal que esta solicitando a certificação do evento, no 88 

qual Solange sugeriu que talvez nos próximos eventos se pudesse fazer uma 89 

observação no formulário explicando como funciona quanto a certificação, já que 90 

algumas pessoas já estão solicitando. Com esse intuito ficou estabelecido de 91 

repassar os nomes das pessoas que solicitou certificação por email e Leonora dos 92 

que solicitaram por Watsapp, para que Claudia verifique quanto á presença, e caso 93 

for necessário Atestado será emitido pelo coordenador do Projeto. Pâmela Iara 94 

Granosik – bolsista, achou excelente o evento identificando  o esquadrão da Moda, 95 

NEABI  excelente, o NAPNE sobre o autismo, a avaliação no geral ela deu para 96 

publico externo nota 9, para ela valeu mais a participação do que a certificação, já 97 

na certificação  concluiu que ficou um ponto negativo nesse aspecto. 2. Planilha de 98 

Ações dos Núcleos: Marlova colocou as considerações do que foi realizado para 99 

preencher a Planilha dos Núcleos, no qual Cláudia também ira preencher 100 

juntamente com os demais colegas que já tem as informações para acrescentar 101 

aos eventos sendo: dia dezessete (17) de junho: Dia da mulher negra e caribenha e 102 

latino-americana, Live com a ativista Edivânia Rodrigues da Silva e com a psicóloga 103 

Milena Paula Samuel- pela página do NEPGS no Facebook, aberta ao público geral 104 

- NEABI e NEPGS concluída Live.  Dia vinte e cinco (25) de julho: dia internacional 105 

dos povos indígenas: web: Ciclo de Narrativa do Bem Viver – 24 a 25/08/2020 - 106 

NEABI -Concluído;  II Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade – 107 

Campus Erechim : Ações culturais, webnário, reunião com os Núcleos para 108 

determinar atividades de cada um – 24 a 28 de agosto – NEABI NEPGS NEABI, 109 

NuMem,  concluído;  01 a 04/12/2020: IX JEPEx e III Mostra Cultural - 110 

Apresentação dos projetos de extensão, com bolsistas e coordenadores e 111 

apresentações cultural – através de Web – a ser realizado; Dia 06 a 07/10/2020: 112 

Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências – através de Web – concluído; 113 

Dia 20/11/2020 ou com JEPEx: Dia da Consciência Negra -sugestão: Semana de 114 

16 a 20 - semana da Consciência Negra. Integração com a UFFS. Sertão. Visita a 115 

Mormaça e Arvinha. Oficina de bonecas (Raquel) Nudes (tons de peles); Bonecas 116 

Abayomi (Fabiana - Maria Emília); Grupo de dança consciência negra: UJAMAA 117 

(africanidade) - Atividade de palestras - discussão sobre a produção. Reunir outros 118 

campi, a ser verificado. Giovane informou do que foi na JEPEx que será de 01/12 119 

a 04/12, fica o convite aos núcleos para participação e Marlova repassou  que 120 

núcleos vão participar indiretamente com apresentação dos bolsistas. Giovane 121 

informou que cada Núcleo deverá pensar como ira funcionar quanto as 122 

apresentações na jornada JEPEx. Marlova achou bom também a apresentação de 123 

artigo nos Núcleos. Miguelangelo informou que a JEPEx ficou próxima da 124 

consciência negra, achou viável, porque não tem como transmitir com o pessoal de 125 



 

Sertão, sugeriu que poderia ser junto com a JEPEx. Giovane informou que tem 126 

séries de outras questões que podem adquirir, e uma parte do recurso de 127 

Workshop será para compra de cestas básicas. O movimento de educação pública 128 

esta fazendo campanha para ajudar a comunidade indígena de charrua, e com 129 

problemas enormes com a Covid 19. Uma das colaborações será nesse teor em 130 

ajudar com cestas básicas, inclusive pediu se alguém se disponibilizar em colaborar 131 

será de grande valia, e inclusive destacou quanto a colaborar em se tratando a algo 132 

que os núcleos precisarem, caso queiram solicitar algo, será para apoiar os demais 133 

projetos e eventos. Leonora informou que o prazo máximo par alteração de itens do 134 

projeto é até dia 16/10/2020. 3. Assuntos Gerais: Marlova comentou sobre a TV 135 

câmara, pois será necessário fazer a divulgação, ou seja, será disponibilizado 136 

espaço para fazer gravação sobre ações do Workshop e ações dos demais núcleos 137 

que serão realizadas posteriormente, no qual convidou os presidentes dos núcleos 138 

para participar. Miguelângelo indagou sobre o aprendizado de como fazer um 139 

podcast e abrir para coordenadores do projeto de extensão e colocar num espaço 140 

para esse fim na radio para colaborar com quem tem interesse. Giovane 141 

acrescentou que precisa trabalhar com algo específico na rádio para ambiente 142 

comum, e cada um criar um link do projeto, com a finalidade de que  as pessoas 143 

que curtiram e compartilharam  não se percam na questão do contato, seria bom 144 

uma plataforma unificada para que as pessoas que participaram permaneçam 145 

acessando o site, por isso da importância em  construir um canal para que as 146 

pessoas possam ter acesso. 4. Encaminhamentos: Claudia ficou responsável em 147 

fazer a planilha informando o percentual da participação por evento, no que 148 

Giovane ressaltou que faz-se necessário a mesma para  inicio de dezembro para a 149 

conclusão do projeto. Ficou agendada a próxima reunião para ser realizada  no dia 150 

quatorze (14) de outubro as quatorze (14) horas.  Nada mais havendo a tratar, eu 151 

Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente ata, que será por todos assinada, 152 

contendo cento e cinqüenta e três (153) linhas. 153 


