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

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

elizabete-balke,  uma webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus 3 

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

Marlova Elizabete Balke, Juliana Carla Girotto, Camila Carmona Dias, Giovane 5 

Rodrigues Jardim, Miguelângelo Corteze, Marília Assunta Sfredo, Carina Dartora 6 

Zonin, Natalie Pacheco Oliveira, Everton Farina, Celso Antônio Dors, Márcia Klein 7 

Zahner, Márcia Rakoski, Cláudia Turik de Oliveira, Solange Maria Hermes Martins. 8 

Marlova agradeceu a presença de todos e todas, e verificou da possibilidade  em 9 

abrir o calendário inclusivo, porém como estamos com problemas no site do 10 

Campus não foi possível o acesso. Diante as ações ressaltou que conseguimos 11 

fazer a maioria,  sendo que outras seriam executadas na jornada JEPEx, no qual 12 

Marlova se prontificou a quando conseguir acessar o sistema e verificar do que não 13 

foi realizada e compartilhar posteriormente com  os Núcleos. Diante a este contexto                                                                                                                                          14 

Marlova solicitou a cada coordenador dos Núcleos que comentasse um pouco do 15 

que foi realizado. 1. Coordenador do NEABI e NuMem: Miguelângelo  Corteze 16 

começou  falando do NuMem, relatando que o mais importante é que se olhar na 17 

página da aba extensão no Núcleo de Memória  já existe a linha do tempo,  no qual 18 

poderão  verificar sobre Erechim, porem,  ainda não está concluída estando ainda 19 

muito desatualizada, sendo que em 2019 só consta um registro da Pós, sendo que 20 

Raquel está catalogando e colocando em ordem as ações, e em 2020 já constam 21 

várias notícias. Acredita que até março vão conseguir organizar melhor dos anos 22 

anteriores, ou seja, anterior a sua fundação. É um trabalho imenso, pois o registro é 23 

específico e depende de um trabalho que irá a bordar todas as informações. 24 

Relatou que foi solicitado alteração da aplicação de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                25 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marlova-elizabete-balke
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marlova-elizabete-balke


 

recurso e com isso ter a possibilidade de organizar um espaço físico para utilizar 26 

pedagogicamente com alunos, comunidade externa, etc. Com este projeto foi 27 

solicitado em fazer as camisetas com o logo do IFRS e do Núcleo de Memória bem 28 

como as canecas de porcelana, neste contexto abordou que é um trabalho lento. 29 

Sobre o NEABI, quem assumiu no inicio do ano foi Giovane Rodrigues Jardim  e 30 

após Miguelângelo Corteze,  desenvolvendo desde o inicio do ano as atividades: o 31 

ciclo de narrativas do bem viver, sendo 10 encontros, com lideranças e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              32 

pesquisadores, começando em abril e foi até o mês de julho. Outra questão 33 

importante foi o projeto de extensão sendo a entrega de cestas básicas e higiene, 34 

após a religiosidade, esse projeto participou no Workshop sobre a religiosidade e 35 

vidas negras, integrantes do NEABI fazem parte da heteroidentificação, 36 

empoderamento feminino, influência na vestimenta e estética dos cabelos, e 37 

apropriação cultural do Carlos Alan que foi uma noite com apresentações 38 

fantásticas. Miguel está fazendo curso de língua guarani com 10 encontros que vai 39 

propiciar para se aproximar ainda mais com a classe indígena. O primeiro curso 40 

realizado de todos os Campis foi como realizar um Podcast coordenado pela 41 

Professora Priscila Gil Wagner. Na JEPEx participaram com uma oficina com o 42 

tema o MENE e o dia da consciência Negra. 2. Coordenadora do NEPGS: Camila 43 

Carmona Dias retornou aos trabalhos em agosto, então voltou na presidência no 44 

NEPGS, no qual informou a existência de varias postagens, e projeto extensão arte 45 

e discussão pela valorização étnica racial e de gênero e todo ano é replicado 46 

juntamente com os bolsistas. Relatou que foi executado algumas ações dentro do 47 

projeto, infelizmente junto com a pandemia aconteceram alguns problemas e não 48 

foi possível usar o montante do  valor do projeto. Houveram várias tentativas  e 49 

neste caso foram usando o face e Instagram divulgando o calendário com as 50 

apresentações, foi possível elaborar outras palestras com a Thainá Teixeira que 51 

comentou sobre contribuição da mulher na política, fizeram Live e no  dia 22 outra 52 

palestra ministrada pelo professor Douglas Alves da UFFS de Erechim. Faz parte 53 

do  Grupo de trabalho (GT) que vão elaborar uma cartilha e a partir dai vai saber 54 

onde se portar sobre o que acontecer.  Acredita que Marlova terá muito a 55 

compartilhar para os Núcleos. Marlova ressaltou que tenta acompanhar os 4 56 

núcleos e acredita que não são somente Extensão mas o conjunto do nosso 57 

Instituto, quantas atividades os núcleos realizaram, agradeceu a Claudia por ter 58 

colaborado muito com o NEPGS. Acrescentou que  tivemos apresentação da 59 

JEPEx dos núcleos que foram grandiosas e concorda que cada núcleo com o 60 

empenho de  um bolsista, além do aprendizado por parte dele dá a possibilidade de  61 

mostramos a sociedade como é importante tudo isso. Giovane enfatizou sobre o 62 

que foi abordado pelo Miguelângelo com relação as  cestas básicas  e  os produtos 63 

de limpeza, pois é de grande importância como sendo um projeto dos núcleos, 64 

sabendo  que vai permanecer mais um tempo. As doações aos terceirizados de 65 

cesta básicas, a distribuição de sabão junto com a UERGS, que são ações 66 

maravilhosas e importantíssimas que foram elaboradas e concluídas. 3. 67 

Coordenadora do NAPNE: Juliana Carla Girotto repassou sobre o  curso EaD de 68 

cultura surda com a participação da Marlova Elizabete Balke  e  Silvia Salete 69 

Remos, receberam um feedback muito positivo com mais de quatro (4) mil inscritos 70 

e está sendo muito procurado, teve um ótimo alcance. Realizou ações de formação 71 

sobre o autismo com o Fernando Benedetti e em Outubro a palestra com o 72 

professor Igor de Moraes Paim; Em Novembro – Metodologia e ensino de 73 

matemática com professor Daner Silva Martins. Toda questão do Workshop, que 74 

foram varias atividades, palestra do autismo – instituto santos Dumont, Atividade 75 



 

Digital da Andrea Sonza e  na JEPEx sobre Surdez. Já sobre os projetos foram 76 

quatro (4) :  ensino que auxiliam estudantes com necessidade do Campus 77 

juntamente com os bolsistas - Projeto dos jogos adaptados (extensão) para 78 

pessoas cegas e deficientes intelectuais – Projeto do edital dos estudantes que 79 

Lucas propôs a Arte de Sentir (projeto cultural) - Projeto da tampinha legal 80 

conseguiu levar mais no começo do ano para a ADAU e vão continuar com o 81 

recolhimento das tampinhas. Alem disso o NAPNE tem trabalho de 82 

acompanhamento dos estudantes no sentido de mapear as ações e 83 

acompanhamentos que seriam necessários pois é um trabalho permanente 84 

acompanhando os estudantes.  Juliana Destacou também que o trabalho dos 85 

bolsistas com o contato com as famílias surtiu um grande resultado, conseguindo 86 

assim desenvolver as ações presencialmente e tendo contato com o curso. As 87 

parcerias com as instituições, ADEVE, AQUARELA e ADAU nos quais foram feitas 88 

algumas atividades mais diretamente, projeto com o sabão, através da ADAU, na 89 

ADEVE também foram levados o sabão. Juliana destacou a importância em  90 

permanecer com essas ações e projetos que são realizados. Conseguimos a 91 

parceria com o DAP para a confecção das placas para fazer adaptação do campus 92 

e aos poucos,  os recursos mesmo sendo escassos torna-se  importante para o 93 

Campus para ter a acessibilidade necessária. Juliana enfatizou sobre o trabalho 94 

dos bolsistas, ou seja da importância do relato deles, traz um conhecimento 95 

especifico sobre a inclusão das necessidades e quanto é significativo para eles 96 

sendo fundamental para a formação deles e nossa também. 4. Assuntos Gerais:  97 

Marlova aproveitou a oportunidade para informar que o projeto tampinha legal foi 98 

adaptado e assim verificarmos junto aos restaurantes, aliado ao projeto cultural do 99 

Campus Erechim pois ficou mais no atendimento com a comunidade externa, e 100 

salientou que seria viável combinar um único lugar no Campus para fazer a coleta. 101 

Juliana informou que quem tiver grande quantidade de tampinha e quiser levar no 102 

Campus que aí poderemos organizar a logística da entrega. Marlova destacou das 103 

ações que são executadas pelos Núcleos, tem certeza que só temos a ganhar 104 

colocando essas reuniões. Revisto a planilha, foi informado que todas as ações 105 

foram realizadas no decorrer do ano de 2020. Foi observado em fazer um dia 106 

especifico com os núcleos como concurso de fotografias, apresentação cultural. 107 

Tivemos várias apresentações culturais, sendo subdivididas em partes conforme a 108 

área.   Marlova expôs a dificuldade com a TV câmara pois talvez  a estagiaria não 109 

elaborou da melhor maneira, pois neste caso  seria conveniente agendar um 110 

momento no qual organizariam por etapas elaborando cada servidor em cada 111 

horário, e devido a situação da pandemia, a TV Câmara não identificou  como 112 

entrevista, porem para os Núcleos ficou de acordo. A Raquel colaborou divulgando  113 

no face e no Instagram,  tendo  todo o trabalho das apresentações dos bolsista. 114 

Giovane comentou sobre a participação dos núcleos que compartilham com muitas 115 

ações e enfatizou que foi muito importante e espera que o ano que vem poderemos 116 

nos programar melhor, e parabenizou a todos e inclusive aos desenvolvimentos dos 117 

projetos. Marlova frisou que Giovane organizou os trabalhos com os Núcleos, e o 118 

trabalho foi sempre em conjunto e de acordo com as normativas, porém o 119 

importante são as sugestões, pois é a melhor forma de organizar.  Foi aberto o 120 

edital de fluxo continuo da Extensão válida para 2 anos. Os editais de PAIEX e 121 

PIBEX vão continuar com os mesmos prazos sendo que dia 31/12 encerram as 122 

bolsas, exceto as da Reitoria e a Ações Afirmativas e o recurso financeiro foi de 123 

quatro mil e oitocentos reais (R$ 4.800,00), porém  a prestação de contas teve  um 124 

prazo curto. Destacou as atividades que foram feita em conjunto com os Núcleos 125 



 

Artigo da revista Plural, no qual nosso Campus está representado, pois se define 126 

como algo que fica para o registro futuramente. Marlova agradeceu as pessoas que 127 

se dedicaram a ajudar a escrever a revista. Giovane destacou que tivemos 5 128 

projetos de Extensão, e fica muito feliz com a criação, pois já estavam em 129 

andamento e com o edital da reitoria  colaborou para  lançar um recurso para 130 

implementar os mesmos.  Giovane destacou em os colegas estar de parabéns e 131 

enfatizou a questão da Marlova e Juliana que colaboraram para o impedimento da 132 

demissão da Silvia Salete Remos, já que a reitoria não via mais essa possibilidade, 133 

contribuindo assim por permanecer com as interpretes nessa pandemia.   Juliana 134 

salientou a participação da Silvia em várias atividades, foi fundamental ter mantido 135 

ela. Marlova argumentou que sobre a Cartilha da Extensão que ficou somente 136 

sobre os projetos do COVID-19 que foi lançado na semana passada, por e-mail 137 

para os servidores e agradeceu a todos dos núcleos, e enfatizou que para o ano 138 

que vem teremos o Núcleo de Arte e Cultura que acredita que será de grande valia 139 

para a Instituição e da importância tanto dos bolsistas quanto de todos a participar 140 

das ações desenvolvidas no Campus. Márcia Klein Zahner se envolveu mais com o 141 

Workshop, e elogiou muito o trabalho feito pelos Núcleos, pois foi feito com muita 142 

importância e visibilidade para todos.  Celso Antônio Dors enfatizou o crescimento 143 

verticalmente com uma capacidade imensa, achou bom, pois a educação 144 

transforma e só acontece isso se conseguir conquistar a quem estiver do seu lado, 145 

e aproveitou para parabenizar os dirigentes e coordenadores das ações. 5. 146 

Encaminhamentos: Marlova solicitou para Miguelângelo preencher a planilha da 147 

ação que já foi feita que foi dia da consciência Negra, que foi concluída na JEPEx. 148 

 Marlova encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais 149 

havendo a tratar, eu Solange Maria Hermes Martins lavrei a presente ata, que será 150 

por todos assinada, contendo cento e cinqüenta (150) linhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     151 


