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Aos vinte e seis (26) dias do mês março do ano de dois mil e vinte e um (2021), as 1 

nove (9)horas, ocorreu no endereço: 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,NAPNE, NEABI e NuMem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             4 

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

Miguelângelo Corteze, Giovane Rodrigues jardim, Marília Assunta Sfredo, Carina 6 

Dartora Zonin, Natalie Pacheco Oliveira, Everton Farina, Celso Antônio Dors, 7 

Márcia Klein Zahner, Márcia Rakoski, Alexandro Magno dos Santos Adario, Jéssica 8 

Petrykoski e Solange Maria Hermes Martins. Marlova agradeceu aos colegas que 9 

estão participando da reunião e por estarmos todos juntos, e agradecer por  10 

podermos trabalhar com a inclusão, que é muito importante, ainda mais nesse 11 

período e no qual iremos verificar quanto ao  calendário  que foi elaborado por 12 

todos os Núcleos, para dessa forma organizarmos as ações. Marlova fez a leitura 13 

do que estava no calendário inclusivo, e destacou que quando realizamos o ano 14 

passado as ações, foram escolhidas algumas datas para serem trabalhadas, então 15 

no calendário está sendo destacadas as datas que pretendemos trabalhar. Muitas 16 

datas foram realizadas com o II Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e 17 

Diversidade – Campus Erechim e outras com a 9ª Jornada de Ensino, Pesquisa e 18 



 

Extensão e 3º Mostra Cultural do Campus Erechim - JEPEx trabalhando em 19 

conjunto, na semana pedagógica que foi presencial sendo que os três participaram 20 

com as atividades. Então a partir deste contexto Marlova colocou a par sobre os 21 

Editais e as ações que foram contempladas. Giovane informou que é uma alegria 22 

em começar o ano já programando essas atividades e dizer que pensou muito nos 23 

projetos, e dialogar sobre os projetos dos Núcleos, informando que na segunda vez 24 

foi como projeto, e irá apresentar o projeto de ciências humanas e salientou que  a 25 

decisão da Pró-reitoria de extensão apontam para um caminho que não é favorável, 26 

a redução de custeio, mas o objetivo como projeto é possibilitar que o bolsista 27 

esteja  junto, então nesse ano não pretende colocar, e o objetivo de realizar essas 28 

ações com menos bolsistas este ano, e que teríamos que pensar no Workshop 29 

para ver qual será a melhor data, e inclusive e quanto a JEPEx  que não tem 30 

nenhuma perspectiva ainda para ser realizada. Marlova indagou que ainda não fez 31 

reunião com a CGAE, foi feito votação de todos os campi, decidido pela maioria 32 

que as bolsas da reitoria vão ser de no máximo 8 horas, sendo de 4 e 8h, porem, 33 

os valores não foram atualizados, sendo de 100 e 200,00.  Destacou que o valor 34 

diminuiu pela metade, sendo o total de vinte e cinco mil (R$ 25.000,00) para 35 

bolsistas e dezessete mil (R$17.000,00) para recurso financeiro. Na reitoria as 36 

ações afirmativas e arte e cultura ficou em trinta mil reais (R$30.000,00) 37 

distribuídos em dezessete (17) campi, ou seja, muito menor do que anos anteriores. 38 

Marlova acrescentou que está difícil em decidir uma data para a JEPEX, e está sem 39 

definição ainda. A idéia é se basear no que foi elaborado no ano anterior e através 40 

dele montar o planejamento dos Núcleos, e observou que cada presidente poderá  41 

dizer como pretende realizar as ações e/ou eventos. Marlova solicitou que o 42 

presidente de cada núcleo comentasse sobre o que foi realizado e quais as 43 

perspectivas para esse ano. 1. Coordenador do NEABI e NuMem: Miguelângelo 44 

Corteze começou sua explanação e indagou que em relação ao NEABI, 45 

começaram a se organizar sobre a questão  dos povos indígenas e na semana que 46 

vem irão se encontrar para discutir da melhor forma, já que  agora temos como 47 

amarrar isso com as aulas. O NEABI organizou uma oficina na JEPEx, deu muito 48 

trabalho para organizar, debate de alto nível porém um público pequeno. Com 49 

retomada do calendário vai melhorar, pois terão como desenvolver as atividades 50 

com as turmas. Miguelângelo e Giovane estão conversando e verificando como irão 51 

fazer, pensa em apresentar novamente o projeto do NEABI danças e religiosidades. 52 

Sobre NuMem deveremos fazer uma reunião especifica para apresentar  53 

novamente o projeto, destacando que Raquel fez um bom trabalho. Na verdade 54 

estava guardado, porem de forma dispersa e Raquel não conseguiu concluir devido 55 

a ser um trabalho extenso. Acha que deveria ter mais pessoas para ajudar, e 56 

constatou que não pretende ficar mais como presidente, mas quer continuar 57 

participando. O NEABI esta atuando mais na questão indígenas inclusive com dois 58 

(2) estudantes, pois estavam com dificuldade de acesso. Marlova argumentou que 59 

acha difícil fazer planejamento até em dezembro, pensando em curto prazo, mas no 60 

calendário acadêmico temos que passar as datas que pretendemos realizar as 61 

atividades, mas não quer dizer que temos que realizar todas. Márcia Klein 62 

confirmou dessa possibilidade e nesse primeiro momento enviaram um arquivo 63 

para encaminhar para a PROEN, que assim que precisar usar novas datas será 64 

retificado o calendário, sempre foi feito no inicio do ano o que precisava incluir e 65 

depois se faz as alterações necessárias e Marlova informou que o importante e que 66 

vamos realizar as ações e depois qualquer coisa retificamos. 2. Coordenadora do 67 

NAPNE: Juliana Carla Girotto informou que não conseguiram fazer reunião do 68 



 

núcleo, porém conversam sobre o calendário no Watts, e ficaram de analisar 69 

quanto às datas. Repassou que no ano passado tinham duas datas, uma delas foi o 70 

dia mundial de conscientização do autismo, e outra data que seria setembro: dia 71 

nacional da luta com pessoas com deficiência realizando as atividades no 72 

Workshop, além disso, outras atividades sobre altas habilidades, a qual foi 73 

promovida a palestra. Esse ano para planejar melhor, foi proposto a informação 74 

pedagógica no início do ano e com as pessoas com deficiência. Além disso, 75 

discutiremos a questão do Workshop propondo ações para esse evento. Salientou 76 

que é muito importante manter esse evento, pois é uma atividade muito rica 77 

contemplando as atividades dos três núcleos.  Juliana colocou também, que as 78 

entidades estão fazendo ações para conseguir recursos para ajudar e manter a 79 

entidade, e informou da dificuldade em se manterem e conseguirem esses 80 

recursos. Marlova informou que conseguiu o projeto das tampinhas já que para a 81 

ADAU é muito importante e comentou mais ações do NAPNE, pois  também faz 82 

parte da equipe.  Everton  destacou  que tem as tampinhas e quem tiver poderá 83 

levar no Campus, neste contexto  Marília comunicou que as mesmas estão 84 

depositadas no bloco três em um local bem visível. 3. Coordenadora do NEPGS: 85 

Camila Carmona Dias enfatizou que para o NEPGS estão tentando dar uns passos 86 

maiores, como sendo, continuar com projeto arte e discussão desde 2014, também 87 

dentro da extensão e a professora Natalie esta fazendo outro projeto em se 88 

tratando dos vídeos relacionados aos Núcleos e fazer parceria com escolas de 89 

Erechim ate ampliar para o alto Uruguai. Estamos montando projeto de pesquisa 90 

com os servidores e estudantes, de evasão de entrada, e o resultado é que 91 

poderemos ter indícios que irão repercutir em outras ações para realizar com a 92 

extensão e reformulando a Arte e Discussão, e projeto da professora Natalie dos 93 

vídeos e dos Núcleos para parceria das escolas. Marlova achou muito importante, a 94 

colocação de cada Núcleo, e comentou que no dia oito (8) já fizeram a atividade do 95 

dia da mulher. Perguntou sobre a participação do NEPGS no Workshop o que 96 

Camila contemplou que tem interesse e acha muito importante participar, 97 

comentando o que poderia ser feito. Diante as ações que serão desenvolvidas 98 

Marlova preencheu a planilha discriminando as ações a serem desenvolvidas no 99 

decorrer do ano. 4. Calendário Inclusivo: A partir de várias indagações e 100 

constatações, foi revisto as ações para o ano de dois mil e vinte e um (2021), 101 

ficando estabelecidas algumas ações, podendo ser alterada caso houver 102 

necessidade: No dia 08 de março de 2021 – Dia Internacional da Mulher; dia 13 a 103 

17 de Abril: semana dos Povos Indígenas; 10 a 14 de maio:  apresentação da 104 

semana pedagógica; 17 de maio:  Dia nacional de combate a LGBTfobia; dia 08 de 105 

julho: Dia da mulher Negra, latina e Caribenha, dia 08 a 10 de setembro: III 106 

Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do Campus Erechim; Dia 107 

21 de setembro:  Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiências; Dia 20 de 108 

novembro: Dia Nacional da Consciência Negra. 5. Assuntos Gerais: Marlova 109 

informou que no momento que é feito reuniões poderemos colaborar um pouco, 110 

dando idéias e ou verificando a melhor forma para colocar cada evento. 111 

Miguelângelo informou que teremos que ver o formato do Workshop, pois temos o 112 

calendário letivo e vai seguir junto com a tarefa dos estudantes, e indagou que 113 

teremos que pensar num workshop mais compacto, ou período que não tem muita 114 

atividade com estudantes. Juliana sugeriu que poderia ser em setembro ou outubro, 115 

pelo que ela viu no calendário, já que o semestre iniciaria em setembro, já 116 

Miguelângelo falou em deixar em dezembro a JEPEx, e Workshop. Marlova acha 117 

conveniente verificar com ensino para ver a possibilidade em fazer em um mês que 118 



 

tem menos demanda. Márcia Klein comentou sobre o calendário, sugerindo que em 119 

outubro a novembro não seria adequado. Giovane acha conveniente no primeiro 120 

semestre de 2021, até agosto sendo que depois teria a JEPEx, já Marlova sugeriu 121 

em fazer dividido em semestres, para não ficar muita coisa no qual Juliana  122 

concordou e comunicou que  no mês de agosto tem encerramento das avaliações, 123 

achou melhor até junho ou julho. Marlova sugeriu a primeira semana de agosto pois 124 

em junho não terá a disponibilidade dos bolsistas, porém não vê impedimentos já 125 

que ano anterior foi feito dessa forma. Após o dialogo decidiu-se fazer votação em 126 

que a maioria optou em realizar o Workshop nos dias 08 a 10 de setembro com 127 

inicio dia 08 Noturno. Marília questionou em algumas atividades sobre um projeto 128 

de arte e discussão e tem interesse de montar uma oficina, e acrescentou que tem 129 

um material que seria necessário, porém até o momento não receberam, e Giovane 130 

ficou de verificar com a Geni a respeito. Miguelângelo abordou sobre o e-mail das 131 

portarias dos Núcleos, no qual foi explicado que caso algum Núcleo tivesse alguma 132 

alteração com relação aos componentes dos Núcleos que enviasse email 133 

informando, que neste caso seria emitida outra Portaria. Juliana informou que 134 

haverá alterações no NAPNE, e Solange informou que somente o NEPGS mandou 135 

email solicitando alterações. Marlova comunicou que cada ano se faz a consulta 136 

com os integrantes, solicitando que caso houver alguma alteração é para nos 137 

encaminhar e-mail para que possamos pedir para fazer nova portaria com o 138 

Gabinete. Everton solicitou informações onde é possível encontrar as portarias, no 139 

qual Juliana explicou que na aba extensão tem o item Núcleos que contempla as 140 

portarias dos mesmos e está sempre atualizada. 6. Encaminhamentos: Ficou 141 

estabelecido que Jéssica Petrykoski irá providenciar o calendário inclusivo das 142 

ações a serem realizadas no ano de dois mil e vinte e um ( 2021) com as 143 

informações pertinentes. Será efetuada uma consulta com a Reitoria referente às 144 

portarias. Será verificado no decorrer do mês de abril sobre uma data a qual será 145 

possível conversar a respeito do Workshop. Marlova achou conveniente deixar 146 

agendada a próxima reunião, porém Giovane relatou que em maio seria melhor, 147 

pois em abril são as férias dos Docentes e foi estabelecido que será efetuada 148 

reunião no dia nove (9) de abril as 8 horas com as pessoas que não estarão de 149 

férias. Em maio ficou estipulado para a realização da reunião no dia (vinte e oito 150 

(28) de maio às 8 horas com o intuito de organizar a semana pedagógica. Marlova 151 

solicitou em ver da possibilidade do pessoal deixar organizado antes das férias as 152 

atividades dos Núcleos, e Juliana contemplou de quem não estiver de férias poderá 153 

colaborar com a organização dos eventos e /ou tarefas. Diante de todas as 154 

colocações Marlova ressaltou que foi uma reunião bem proveitosa, contemplando 155 

as ações que vão ser realizadas e inclusive do que já foram feitas nos anos 156 

anteriores e até o momento, e agradeceu a presença de todos e a satisfação de 157 

rever todos com saúde.  Nada mais tendo a relatar eu Solange Maria Hermes 158 

Martins, lavrei a presente Ata, contendo cento e cinqüenta e nove (159) linhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               159 


