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Aos dezoito (18) dias do mês de novembro 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,Camila Carmona Dias, Giovane Rodrigues 5 

Jardim, Miguelângelo Corteze, Priscilla Pereira dos Santos, Leonora Marta Devensi, 6 

Celso Antônio Dors, Ivan José Suszek, Márcia Rakoski,  Maria Inês Varela Paim, 7 

Solange Maria Hermes Martins e Raquel Vieira da Silva. Marlova iniciou a reunião, 8 

informando que a Ata da última reunião foi enviada e aprovada por todos, estando a 9 

disposição no site na aba da extensão,  explicando que anteriormente as reuniões 10 

eram bimestrais, sendo que no corrente ano não foi possível devido as grandes 11 

ações dos Núcleos. Aproveitou a ocasião para relatar que os integrantes do 12 

NuMem já estão participando da reunião e em breve os integrantes da Arte e 13 

Cultura também se farão presentes, caracterizando isso como um avanço para o 14 

IFRS. 1. Ações da JEPEx: Marlova repassou que no dia dezenove (19) as nove (9) 15 

horas será realizada outra reunião da JEPEx onde será decidido de vários quesitos 16 

para a realização e organização do Evento. Giovane informou que foi combinado 17 

quanto aos Núcleos e foi efetuado os encaminhamentos permanecendo a sugestão 18 

a respeito da palestra da Dra. Alba Cristina Couto dos Santos Salatino e no 19 

segundo dia do palestrante professor Adair Adams que é diretor de ensino do IFRS 20 

Campus de Vacaria. Neste contexto, e em conversas realizadas, Dra. Alba Cristina 21 

Couto dos Santos Salatino explicou que no dia 01 (um) não poderia se fazer 22 

presente e sugeriu a troca, sendo invertido com o Professor Adair Adams para 23 

compor a atividade de abertura da JEPEx. Marlova destacou o que foi organizado: 24 

Parte cultural, palestra, e dos Núcleos será apresentado um vídeo das fotografias 25 



 

os quais pertencem ao NuMem. Juliana sugeriu em colocar a apresentação cultural 26 

após a palestra seguindo com as fotografias. Marlova comunicou que o evento foi 27 

aberto para a comunidade externa para repassar os vídeos, no qual se fará uma 28 

apresentação do ensino médio e outras apresentações dos campi, sendo que os 29 

vídeos têm duração de aproximadamente três (3) a seis (6) minutos e foi 30 

direcionado por temas, indagando que a apresentação cultural tem duração de 31 

vinte (20) minutos isso sem a parte que corresponde as fotografias, sendo que 32 

todos concordaram. Marlova comunicou também o recebimento de email da 33 

PROEN sobre curso Ead de cultura surda sendo que Juliana destacou sobre as 34 

oficinas que a Silvia propôs e no qual  as inscrições estão em aberto, solicitando a 35 

colaboração de todos na divulgação para a comunidade externa, já que traz 36 

informações de libras e cursos Ead de cultura surda, sendo que o evento será 37 

realizado no dia três (03) de dezembro do corrente ano as quatorze (14) horas e 38 

trinta (30) minutos. Marlova informou que procurou elaborar o evento nos horários 39 

que não ocasionem choques, já no NuMem tem atividades com a professora 40 

Carina, sendo um relato de experiência sobre o histórico da área de vestuário e 41 

moda no qual fará apresentação dia dois (2) de dezembro as dez (10) horas e  42 

posteriormente iremos divulgar alguma programação. 2. Síntese dos Projetos: 43 

Juliana (NAPNE) salientou que recebeu  convite da 15ª CRE, sendo que Marlova 44 

participou da atividade de socialização e informou que são 3 encontros sobre 45 

experiências e acessibilidade, com  três coordenadorias de ação, ressaltando que  46 

foi excelente pois trouxeram experiências de adaptação curriculares para 47 

estudantes de ensino médio, jogos digitais, incluindo conteúdos de matemática e 48 

física e  da importância do professor fazer a adaptação curricular. Pensaram no 49 

próximo ano em convidá-las a visitar o campus e inclusive informou o quanto é 50 

importante reatar essas experiências. Juliana destacou que enquanto NAPNE faz-51 

se necessária essa relação com as escolas, as atividades de formação e atividades 52 

que eles organizam sendo que poderíamos utilizar como exemplo no IFRS.  Camila 53 

Carmona Dias presidente do NEPGS salientou que no núcleo de gênero estão 54 

seguindo com o projeto de Arte e Discussão, e estão engajadas com um grupo de 55 

estudos, sendo a idéia em colocar juntamente com o projeto de extensão que antes 56 

era coordenado pela professora Claudia Turik de Oliveira. Marlova fez um breve 57 

comentário para que a Camila se inteirasse das ações dos anos anteriores, ou seja, 58 

sobre o que foi elaborado e construído nos Núcleos. Giovane salientou que cada 59 

Núcleo desenvolve as ações com autonomia, inclusive destacou que nesse ano 60 

transformamos num projeto mais longo e a importância de  envolver os bolsistas 61 

nas atividades. Juliana repassou sobre umas ações previstas quanto ao NAPNE, e 62 

ver da possibilidade em desenvolver nesse formato, concluindo assim que algumas 63 

oficinas não seriam possíveis nesse formato. Quanto às outras atividades uma 64 

delas abrange na questão de encontro de família, que não irá acontecer devido a 65 

demanda e varias atividades que acontecem, talvez no ano que vem seja realizada, 66 

já na questão dos banner verão da possibilidade de conciliar com outra Atividade. 67 

Juliana destacou que no projeto do Lucas Michel de Bairros Kriger ele concorreu ao 68 

primeiro edital que os estudantes poderiam submeter projetos, e nas oficinas de 69 

arte e cultura para pessoas surdas, colocando que o aluno  tem um envolvimento 70 

grande nessa área, neste aspecto ele solicitou apoio para a Juliana pois precisa de 71 

um servidor para auxiliar nesses encaminhamentos, porém quem otimizou tudo foi 72 

o Lucas Michel de Bairros Kriger. Aproveitou para acrescentar que as inscrições 73 

estão abertas ate dia 20 e quem quiser participar está convidado, porém estamos 74 

direcionando mais com a comunidade surda. Na seqüência Marlova repassou a 75 



 

palavra para Miguelângelo e irá abordar sobre os dois Núcleos sendo: NEABI que 76 

tem diversas ações que estão sendo desenvolvidas, e observou da importância de 77 

ter um projeto de extensão ligado ao Núcleo. Também destacou que não está 78 

conseguindo desenvolver o que gostaria, sendo que fizeram reunião no mês 79 

passado, e ficou estabelecido de realizar uma oficina na JEPEx,e uma oficina que 80 

mostra a relação do NEABI com o movimento negro de Erechim. Mas concluiu que 81 

o NEABI está funcionando e participando no curso na reitoria. Quanto ao  NuMem  82 

o mesmo abordou sobre os materiais que o projeto adquiriu, porém com a ressalva 83 

que não conseguiu articular direito a questão do orçamento, e fez uma nova 84 

programação baseado em material para divulgação, tais como: canecas, camisetas 85 

e cestas básicas, que inclusive serão disponibilizadas para pessoas de baixa renda. 86 

Miguelângelo destacou o trabalho efetuado através da  Raquel Vieira da Silva na 87 

qual está realizando a catalogação das fotografias. Comentou que Erechim está 88 

com dificuldades quanto a linha do tempo e que seria necessário uma foto da 89 

inclusão do ensino Médio integrado que foi no ano de 2019. Destacou que Raquel 90 

Vieira da Silva repassou que está realizando diversos cursos disponibilizados pelo 91 

IFRS, para com isso melhorar a qualificação quanto a inteiração dos trabalhos. 92 

Neste contexto Giovane destacou a importância de adquirir um estudo sobre o que 93 

teremos que arquivar, para não ter retrabalho sobre o que foi coletado até o 94 

momento. Marlova lembrou sobre uma catalogação que foi feita pela Solange do 95 

ano de 2016 a 2020, que serão lembradas futuramente.  Giovane ressaltou que a 96 

declaração é importante para o Núcleo de Memória e informou que visitou o museu 97 

do campus Sertão, porem tudo tem que ser respeitado para não perder, como o por 98 

exemplo o  trato com documentos que é muito complexo sendo o  maior problema 99 

no campus a falta de espaço de armazenamento. Miguelângelo questionou sobre 100 

quem pode participar do NEABI e Marlova complementou que cada Núcleo tem seu 101 

regulamento:  Núcleo de Memória do Instituto Federal de Educação, Ciência e 102 

Tecnologia do Rio Grande do Sul NuMem/IFRS  em seu  Art.13  - Os Núcleos de 103 

Memória locais podem ter a seguinte composição, designada em portaria: I - 104 

Servidores ativos e aposentados do IFRS. II - Estudantes. III - Egressos. IV - 105 

Representantes da comunidade externa. Marlova agradeceu as abordagens de 106 

todos dos Núcleos e argumentou em vários itens, porem destacou que o trabalho 107 

está sendo muito bem conduzido. 3. Prestação de Contas de Projetos: Giovane 108 

comunicou que efetuou a prestação de contas e encaminhou para a reitoria, foi 109 

repassada para os projetos dos núcleos a cesta básica uma atividade de grande 110 

importância principalmente na atual conjuntura. Quanto ao projeto dos Núcleos, tem 111 

idéia de fazer uma publicação no final do ano, um texto de cada Núcleo, sendo de 112 

grande importância para dar visibilidade as ações e  destacou sobre o projeto dos 113 

indígenas da necessidade de fazer uma ação impressa para repassar para as 114 

escolas publicas. Repassou que foi efetuada a prestação de contas e é avaliado 115 

pela reitoria por ser das ações afirmativas, boa parte foi a cesta básica e outra parte 116 

foi comprado para fazer mudas de arvores nativas, e o restante são os folders e 117 

outros materiais, e observou que os projetos vão até março. 4. Assuntos Gerais: 118 

Marlova informou que recebemos email da Assessoria de Ações Afirmativas os 119 

quais comunica que está em aberto para efetuar as inscrições. A Assessoria de 120 

arte e cultura fez chamada que esta aberta para trabalhos teóricos; Assessoria de 121 

Organização e Étnicos raciais está aberto o curso; Palestra 15 CRE Adaptações 122 

curriculares dia 17 com a participação da Marlova; Abertura do SeuRS e também 123 

reiterando que nossa Aluna Paloma Bezerra da Silva está de parabéns pois 124 

apresentou muito bem no projeto Arte e Discussão, sendo uma atividade de 125 



 

extensão que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Neste contexto 126 

Miguelângelo frisou da importância para a Estudante Paloma Bezerra da SIlva 127 

apresentar o trabalho, no qual Marlova concordou em convidar a aluna para uma 128 

próxima oportunidade. Marlova agradeceu a presença e dedicação de todos, 129 

ajudando muito no pleno resultado das ações. Conseguimos trazer ótimos 130 

palestrantes parabenizando por todos os trabalhos. Ficou agendada a próxima 131 

reunião para ser realizada  no dia dezesseis (16) de dezembro as quatorze (14) 132 

horas na sala:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim .  Nada mais 133 

havendo a tratar, eu Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente ata, que será 134 

por todos assinada, contendo cento e trinta e cinco (135) linhas. 135 


