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ATA Nº 06/2020 

Aos vinte e nove dias (29) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte                  
(2020), as dez (10) horas, foi aberta a reunião na sala de web conferência 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 Miguelangelo Corteze (Presidente da Comissão), Marlova       
Elizabete Balke, Leonora Marta Devensi, Maria Inês Varela Paim, Solange          
Maria Hermes Martins, Fábio Roberto Krzysczak. Ivan José Suszek,, Celso          
Antonio Dors, e Raquel Vieira da Silva. Cátia Santin Zanchett Battiston,           
Giovane Rodrigues Jardim, Carina Zonin e Elisa Iop justificaram a ausência.           
Miguelangelo iniciou a reunião dando as boas vindas a todos e de imediato             
passou a palavra a Coordenadora de Extensão Marlova, que iniciou falando           
sobre a Avaliação do evento NuMem , agradeceu a todos da equipe pelo             
trabalho e dedicação pois foi um evento muito importante onde todos se            
disponibilizaram, para que o evento acontecesse; que este foi o primeiro de            
muitos; que a cada ano certamente iremos melhorando melhorado: que foi           
disponibilizado aos participantes uma ficha de avaliação do evento; que a           
avaliação do evento pelos participantes ficou entre e bom e excelente;           
Marlova informou a todos a existência de editais para auxílio de projetos; que             
estes recursos não podem ser gastos com diárias, passagens e hospedagem           
pois os eventos estão acontecendo de forma online. O prof. Miguelangelo           
comenta da importância deste evento para a Raquel como bolsista; que vai            
apresentar o projeto na JEPEX e no salão de Eventos; que a mesma está              



estudando sobre o assunto para se preparar para as apresentações futuras e            
poderá comparar em suas apresentações o antes e o depois deste evento. O             
Prof. Miguelangelo avalia o evento como muito bom; que a avaliação dos            
participantes foi muito boa; que muitas pessoas não conhecem ainda o núcleo            
de memória; que foi o último núcleo a ser criado; que tem muito trabalho a ser                
feito; que existem muitas fotos e material a serem catalogadas desde a            
criação do IF; que é de suma importância a catalogação correta de todo este              
material; que seria importante contratação de um profissional com formação          
na área; que seria interessante organizar um curso básico de arquivamento           
desses documentos. Fábio informa que existem muitos cursos on-line e          
gratuitos sobre estes assuntos; que já fez e está fazendo e são muito bons;              
que irá passar para o grupo o endereço dos que ele realizou. Marlova diz que               
está fazendo um curso on-line nesta área e é muito interessante. Celso            
avalia que o evento foi muito bom; que certamente tem alguns pontos a             
serem melhorados; que na situação que nos encontramos concorda com a           
fala do Fábio quanto a contratação de pessoal dificilmente acontecerá; Ivan           
avalia o evento que muito bom e nos trouxe muitos conhecimentos           
importantes na questão de organização do histórico do nosso campus; que           
conversou com os moradores antigos do bairro e obteve vários dados que            
poderão compor este histórico; que tem muitas fotos e documentos          
arquivados; que no setor de comunicação também tem muitos dados que se            
pode buscar; que em função de se ter só estagiários no setor de comunicação              
e que permanecem somente dois anos perde-se a sequência lógica dos           
dados; que também concorda com o Fábio quando fala da dificuldade de            
contratação de uma pessoa formada na área; que seria muito importante nós            
fazermos cursos dentro da área; que iria atentar para fazer cursos dentro            
desta área. Dando continuidade o prof. Miguelangelo passa para o próximo           
ponto da pauta falando sobre o primeiro curso organizado pelo nosso núcleo e             
enfatiza que foi também o primeiro curso do IFRS realizado nesta área; que a              
Priscila e a Amanda organizaram e ministrando podcast no dia vinte e quatro             
deste mês; que vai ser utilizado a gravação deste curso nos projetos de             
extensão, especialmente no projeto da rádio; que foi um curso muito bom e             
com muito boa participação; que isso ajuda a divulgar nosso campus; que é             
importante nos organizarmos este material para arquivar; que o aniversário          
dos dez anos do IFRS deveria ter uma notícia especial na linha do tempo.              
Dando sequência a pauta o prof. Miguelangelo passou a palavra ao Fábio e a              
Maria Inês para que falassem sobre a pesquisa da linha do tempo que estão              
realizando. Fábio coloca que se reuniram´para se organizarem o modo de           
trabalho em função da situação da pandemia; que está sendo difícil pois não             
se consegue acesso às pessoas para entrevista e nem se tem acesso a             
biblioteca municipal e ao arquivo histórico de Erechim; que conseguiram          
muitas informações em relação ao antigo seminário como fotos e documentos;           



que estão elaborando a linha do tempo de forma bem ampla colocando todas             
informações, para depois fazer uma seleção e organização. Maria Inês          
complementa que no arquivo histórico de Erechim tem todas informações da           
cidade de Erechim e do bairro onde estamos localizados; que tem dificuldade            
de acessar estas informações; que os responsáveis se colocaram a          
disposição; que estamos nos comunicando por e-mail; que tem muitos          
arquivos que seu Hélio tinha organizado; que estão filtrando todas estas           
informações e colocando na linha do tempo; que não estão compartilhando           
com todos porque se perde o controle; que quando estiver mais organizado            
vamos compartilhar com todos; que acredita que está rendendo bastante;          
Miguelangelo passou a palavra para Raquel. Raquel informa, que esta          
organizando as pastas dos eventos; que está buscando no site, pois nele            
estão as informações de todos eventos, com todas as informações; que está            
organizando em pastas com os eventos anuais; O prof.Miguelangelo passou a           
palavra para Solange. Ela coloca a todos a responsabilidade da bolsista           
Raquel; que a partir de agora é de responsabilidade da bolsista: se            
responsabilizar pelo e-mail do núcleo repassando para o núcleo de memória           
um relatório com as fotografias, noticias e os eventos repassando para o            
drive do núcleo com todas as informações necessárias para catalogação tais           
como: data, local e discriminação das fotos; que ela deverá fazer o curso de              
extensão para estudantes; que na próxima reunião do núcleo deverá relatar           
todas as atividades que realizou; Marlova coloca que seria importante criar           
uma aba para o NuMem da mesma forma que os outros núcleos possuem;             
que daria mais visibilidade para o núcleo. Leonora diz que tem possibilidade;            
que vai encaminhar um e-mail para a TI; que deveríamos ver quais as             
informações a serem colocadas. Miguelangelo diz que terá que ter a portaria            
de criação e um link que leve aos documentos do núcleo de memória;             
Miguelangelo informa que o projeto tem recursos; que estes recursos já           
tinham sido planejados; que em função da pandemia não será possível           
realizar as atividades programadas e não se justificaria os gastos; que           
teríamos que ver para mudar estes itens; que poderia se comprar camisetas,            
bloco de rascunho e caneca; que são material de divulgação. Leonora coloca            
que também poderia se fazer mouse pad. Assuntos gerais: Marlova coloca           
que está sendo planejada uma entrevista na TV câmera com os quatro            
núcleos; que o responsável de cada núcleo deverá fazer um histórico do            
núcleo citando os objetivos, fazer também um relato do que já já foi feito e o                
que está sendo planejado para realizar até o final do ano. De comum acordo a               
todos ficou definido que a Carina fará a ata da próxima reunião, sem data              
definida. Miguelângelo agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a           
tratar, eu, Celso Antônio Dors, lavrei a presente Ata, que será por todos             
assinada, contendo cento e seis (106) linhas. 


