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Aos quatorze (14)  dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020), as 1 

quatorze (14) horas, ocorreu na sala  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-2 

erechim uma webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, 3 

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

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

Corteze, Cláudia Turick de Oliveira, Leonora Marta Devensi, Celso Antônio Dors, 6 

Fernanda Zatti, Everton Farina, Ivan José Suszek e Solange Maria Hermes Martins. 7 

Milena Maria Bender e Raquel Vieira da Silva, bolsistas dos projetos Coordenados 8 

por Giovane também fizeram parte da reunião. Giovane começou a reunião 9 

apresentando o vídeo criado pelas bolsistas e após parabenizou pela apresentação 10 

e Marlova também parabenizou e informou que a ata da reunião anterior já esta 11 

disponível no site. 1. Apresentação revista Plural e Projetos: Marlova 12 

parabenizou Giovane que nos representou na revista Plural com uma ótima 13 

apresentação, contemplando inclusive, que alguns servidores colaboraram de 14 

forma escrita para que essa revista tivesse êxito. Giovane agradeceu as 15 

considerações feitas por Marlova sobre a revista, e compartilhou a imagem da ação 16 

do projeto e nos quais foram feitas as doações de suprimentos e que contou com a 17 

colaboração de outro recurso, contemplando que as cestas básicas serão 18 

entregues na comunidade indígena de Charrua que possuem mais casos da Covid 19 

19. Marlova acrescentou as demais atividades que participaram e inclusive que o 20 

NAPNE através do projeto dos jogos repassou uma parte do recurso para essa 21 

finalidade e no decorrer do assunto explicou como funciona quanto as alterações 22 

que poderão ser feitas nos projetos, ou seja, quanto as modificações  em se 23 

tratando das  compras. Diante a esse argumento acrescentou que devolver recurso 24 

não seria o ideal, já que no próximo ano não sabemos como será quanto a 25 



 

distribuição e envio de recursos. 2. Cursos Ofertados: Marlova repassou as 26 

informações sobre os cursos ofertados o qual destacou da possibilidade em 27 

aproveitar as atividades remotas para participar, sendo cursos curtos de 40 horas e 28 

que valem a pena. Destacou como sugestão vários cursos que estão sendo 29 

ofertados e achou interessante disponibilizar para todos através de e-mail dos 30 

Núcleos. 3. Apresentação do Núcleo de Memória: Neste contexto aproveitou a 31 

oportunidade para apresentar o novo Núcleo: NuMem - Núcleo de memória do 32 

Campus Erechim, no qual foi estendido o convite a todos os integrantes a fazerem 33 

parte dos Núcleos, participando assim de reuniões e outras ações que poderão ser 34 

realizadas. Quanto a Coordenação do NuMem ficou a cargo do Professor 35 

Miguelângelo Corteze e demais integrantes os quais fazem parte da portaria sendo: 36 

Marlova Elizabete Balke, Leonora Marta Devensi, Solange Maria Hermes Martins, 37 

Ivan José Suszek, Giovane Rodrigues Jardim, Carina Dartora Zonin, Maria Inês 38 

Varela Paim, Fábio Roberto Krzysczak, Catia Santin Zanchett Battiston, Celso 39 

Antonio Dors e a bolsista Raquel Vieira da Silva, concluindo inclusive que já foram 40 

realizadas ações online com convite estendido a todos e criado um espaço no site 41 

do Campus Erechim chamado NuMem. Miguelângelo ressaltou que o regulamento 42 

será apresentado e analisado pelo CONSUP, no qual deverá ser aprovado, porem 43 

já poderá ser adicionado no site e qualquer alteração poderá ser feita 44 

posteriormente e observou que o Núcleo juntamente com a Raquel Vieira da Silva – 45 

bolsista, está desenvolvendo o trabalho com as noticias, salvando no drive para o 46 

NuMem.  4. 9ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e 3º Mostra Cultural do 47 

Campus Erechim - Marlova repassou que o regulamento da JEPEx esta sendo 48 

concluído e após sua conclusão o mesmo será compartilhado no site do Campus 49 

para que todos que queiram participar saibam como deverá proceder quanto a 50 

todas as fases, ou seja,  desde inscrição até a conclusão do evento. Neste 51 

contexto, Miguelangelo informou que antes da JEPEX teria a Semana nacional da 52 

consciência Negra, desta forma conversou com NEABI e grupo de danças afro e 53 

está organizando uma apresentação esta semana, cada um dançará na sua casa e 54 

farão uma montagem por vídeo, pensam fazer um debate sobre a consciência 55 

negra, dessa forma sugeriu da possibilidade em abrir um dia na JEPEx para 56 

compartilhar esse tema. Giovane concordou em fazer na JEPEx,  sendo uma ótima 57 

atividade para contribuição ao evento. Miguelângelo expôs a idéia em organizar e 58 

fazer uma oficina, um painel e convidar pessoas do movimento negro inclusive 59 

estender o convite para alguém de Sertão para incrementar a ação. Juliana achou 60 

bem lembrado em proporcionar uma oficina ou atividade cultural, que a JEPEx 61 

contemple esses momentos para enriquecer a questão cultural,  a possibilidade de 62 

fazer a gravação da dança. Marlova informou que dentro da JEPEx terão vários 63 

meios sendo, Relato de experiência, oficinas com inscrições, salientando que os 64 

Núcleos poderão  participar ofertando algo, e a  JEPEx  ocorrerá no período de 01 65 

a 04  de dezembro 2020. Giovane informou que ficarão quatro (4) noites para cada 66 

setor, sendo o primeiro dia para abertura, e os Núcleos poderiam ser incluídos em 67 

uma apresentação. Existe a possibilidade dos Núcleos assumirem a noite de 68 

abertura,  ao mesmo tempo, tem outras atividades que poderão ser definidas e 69 

Everton também sugeriu que seria viável organizar propostas para essa atividade 70 

inicial. Marlova aproveitou para ressaltar que o trabalho remoto tem esse lado 71 

positivo de aproximar pessoas que estão em outras localidades e Giovane também 72 

concordou que deveremos usar essa possibilidade buscando o trabalho remoto de  73 

outras atividades e outros servidores pois vem a acrescentar muito, sendo que na 74 

forma presencial muitas vezes não é possível. Diante das sugestões Marlova frisou 75 



 

que na noite de abertura poderia vincular  uma ação entre todos, e Juliana informou 76 

que tem uma atividade dia 20 e a outra do professor Danner que será  dia 05/11, 77 

porém é algo mais específico, sendo uma demanda mais do NAPNE, mas ressaltou 78 

que poderia pensar a respeito. Giovane inclusive sugeriu que poderíamos convidar 79 

Alba Cristina Couto dos Santos Salatino (alba.salatino@ifrs.edu.br) a fazer parte da 80 

Abertura da JEPEx no qual poderá abordar sobre a inclusão  e diversidade. 5. 81 

Assuntos Gerais: Juliana destacou sobre os levantamentos das ações possíveis, 82 

o Professor Igor do IFRS do Ceará, no qual pensou em repassar temáticas e ações 83 

para ser abordado. A idéia é trazer no formato não presencial no qual foi a 84 

alternativa encontrada, destacou também que convidou a comunidade externa a 85 

participar. Na ocasião Giovane convidou a bolsista Milena para compartilhar seus 86 

trabalhos já que tem vários projetos que são convergentes, no qual estão 87 

realizando encontros uma vez por semana para pensar as ações sendo que Milena 88 

e Pâmela criaram o nome Uninucleos para serem usados na internet. Através 89 

dessas idéias programaram a primeira atividade estendendo o convite aos 90 

coordenadores de cada núcleo com o intuito de organizar uma  Live, sendo essas 91 

uma vez por mês com entrevistas semanais, e após será compartilhado através de 92 

postagem no Facebook, com abordagem de assuntos diferentes, porém não 93 

deixaram claro  com qual núcleo irão iniciar mas a primeira  Live iniciará com os 3 94 

coordenadores. Juliana observou que já recebeu e-mail convidando, no qual 95 

solicitou como será feita toda abordagem e Milena repassou uma breve explicação 96 

a respeito. Cláudia Turick de Oliveira repassou a informação que o NEPGS está 97 

organizando uma Live sobre violência de gênero dia 23/10, no qual especificou que 98 

a idéia é fazer por webconferência e que se encaixa no projeto. Marlova ressaltou 99 

que tem atividades de ambos os Núcleos a serem realizadas, no que Juliana 100 

indagou que as temáticas do NAPNE, como por exemplo, dos jogos é mais 101 

direcionado e não caberia para fazer parte da  JEPEx. Giovane informou que ações 102 

têm bastante, e tem Live de segunda a sexta com os bolsistas e frisou que está 103 

muito satisfeito com a relação dos projetos e está sendo de grande valia e de uma 104 

vasta experiência, contando  com a participação de pessoas que antes não se 105 

faziam presentes, ou até talvez não tinham a oportunidade de participar devido a 106 

horários e outros fatores. Marlova ressaltou da ação da TV câmara no qual a 107 

Raquel está verificando com eles, com a possibilidade de gravação, sobre 108 

Workshop no qual a abertura iniciaria com Giovane, e cada núcleo faria uma 109 

apresentação explicando a função bem como as características de cada Núcleo. 110 

Juliana não sabe qual o tempo do vídeo, Marlova acha que é no mínimo de 5 111 

minutos para cada um, já Raquel argumentou que não estipularam tempo, e 112 

Marlova repassou por experiência em outras oportunidades que seria em torno de 7 113 

minutos, em formato de entrevista.  Miguelângelo apontou os valores que pode 114 

disponibilizar para Giovane para ajudar nas cestas básicas, e Giovane repassou 115 

que é em torno de oitenta e sete reais (R$ 87,00) cada cesta, comprando da 116 

agricultura familiar, e ajudando a comunidade indígena.  Giovane agradeceu Ivan 117 

por ter colaborado e Ivan José Suszek salientou que é muito importante que esse 118 

alimento chegue a quem precisa e aproveitando a ocasião Giovane destacou a 119 

descrição dos itens da cesta básica para conhecimento de todos sendo: 120 

Cestas básicas (preferencialmente adquiridas da agricultura familiar): 1 kg de 121 

açúcar mascavo (R$ 10,00), 5 kg de arroz branco (R$26,00), 1 kg de banha 122 

(R$10,10), 2 kg de Farinha de Milho (R$ 8,40), 2 kg de Farinha de Trigo 123 

(14,25), 3 Kg de Feijão Preto (R$ 19,20): Totalizando o valor de oitenta e 124 



 

sete reais e noventa e cinco centavos (R$ 87,95), mas se adquirida da 125 

agricultura familiar. 6. Encaminhamentos: Raquel ficou responsável de 126 

encaminhar convite para Diretor Geral Sr. Eduardo Angonesi Predebon para 127 

participar da entrevista na TV Câmara. Marlova agradeceu a todos a 128 

participação inclusive ao Giovane Rodrigues Jardim por coordenar o projeto. 129 

Ficou agendada a próxima reunião para ser realizada  no dia dezessete (17) de 130 

novembro as quatorze (14) horas na sala:  131 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim .  Nada mais havendo a tratar, 132 

eu Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente ata, que será por todos 133 

assinada, contendo cento e trinta e quatro (134) linhas. 134 


