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Aos nove (09) dias do mês abril do ano de dois mil e vinte e um (2021), as oito (8) 1 

horas, ocorreu no endereço: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ddeerechim, 2 

uma webconferência envolvendo os Núcleos do IFRS Campus Erechim,   da qual 3 

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

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

Jardim, Marília Assunta Sfredo, Márcia Klein Zahner, Márcia Rakoski, Alexandro 6 

Magno dos Santos Adario, Jéssica  Petrykoski, Maria Inês Varela Paim, Leonora 7 

Marta Devensi e Ivan Suszek, Solange Maria Hermes Martins. Marlova agradeceu 8 

aos colegas que estão participando da reunião e falou sobre a importância do 9 

trabalho conjunto realizado entre os núcleos, assim, os núcleos têm realizado 10 

ações individuais e conjuntas. Também destaca a importância do trabalho conjunto 11 

entre ensino e extensão, o que é reforçado pelos colegas Giovane e Miguelângelo. 12 

Giovane fala sobre a atividade que o NEABI está organizando em conjunto com o 13 

IFFAR- campus Alegrete e destaca já atingiu-se trezentas(300) inscrições, sendo 14 

que o mesmo iniciará no dia treze de maio. Miguelângelo relata que na semana dos 15 

povos indígenas será realizada uma atividade como cacique Joel, que vai tratar da 16 

história da comunidade do Mato Preto para os estudantes do Ensino Médio e que a 17 

atividade também será aberta ao público. Relata que essas ações dão continuidade 18 



 

às atividades que já foram desenvolvidas no ano passado. Marlova fala sobre o 19 

calendário inclusivo do campus e desta forma agradece a colega Jéssica que 20 

organizou o calendário atual, no qual o NuMem também foi incluído e a colega 21 

Juliana que elaborou o arquivo anterior. Comenta que o mesmo já foi publicado no 22 

site, apesar de ainda não ter sido aprovado pelo CONCAMP. Diante do 23 

questionamento da colega Marlova, os presentes aprovaram que se mantenha a 24 

publicação do calendário inclusivo apesar dele ainda não ter sido aprovado. Nesse 25 

sentido, Marlova relatou que a colega Leonora encaminhou ao Gabinete um ofício 26 

em nome dos núcleos solicitando a inclusão das datas do calendário inclusivo no 27 

calendário letivo do campus. Comenta que esse assunto será incluído como pauta 28 

na próxima reunião do CONCAMP e que esse mês a princípio não terá reunião. A 29 

colega Jéssica se dispôs as alterações na arte do calendário inclusivo sempre que 30 

necessário. Após, passou-se a tratar da participação dos núcleos na organização e 31 

realização de atividades para a semana pedagógica, prevista para o período de dez 32 

(10) a catorze (14) de maio. Nesse sentido, Giovane fala que apesar da semana de 33 

formação já ter acontecido ainda no início do ano passado e de estarmos 34 

retomando o mesmo calendário, considerou-se importante manter esse momento 35 

para reflexão, e, dessa forma, comenta o ensino estará organizando essa 36 

programação nos próximos dias, sendo que a princípio estão sendo planejadas 37 

atividades com as seguintes abordagens: ensino híbrido, avaliação, curricularização 38 

da extensão, plataforma Moodle- Sistemas (questões de informática), atividades 39 

propostas pelos núcleos, dentre outras. Aborda que até então não há nenhuma 40 

definição de datas e horários para as mesmas, e como não há nada “fechado”, 41 

temos autonomia para organizar nesse agendamento. Marlova comenta na 42 

oportunidade, que o servidor Fábio, que passará a atuar no campus a partir dos 43 

próximos dias via pedido de remoção, assumirá o NuMem, e assim agradece o 44 

trabalho desenvolvido pelo colega Miguelângelo que estava coordenando os dois 45 

núcleos. Também fala que estão sendo encaminhadas as novas portarias dos 46 

núcleos, sendo que, a portaria do NAPNE, já foi emitida, conforme informado pelas 47 

colegas Márcia Racoski e Juliana Girotto e atualizada na aba da extensão, 48 

conforme informado pela colega Leonora. Continuando a tratar sobre as atividades 49 

da semana pedagógica Miguelângelo comenta que inicialmente seria importante 50 

estabelecermos algumas definições, se trabalharemos com todos os núcleos em 51 

um mesmo momento ou em momentos separados, quantidade de turnos 52 

disponíveis e carga horária para as atividades, para que então sim, cada núcleo 53 

prossiga com os seus encaminhamentos. Jéssica relata que a professora Camila 54 

não pode se fazer presente e assim apresenta a intenção que o NEPGS tem de 55 

convidar Josiane Farias para fazer uma fala sobre o Nome Social. Sugere que 56 

poderíamos organizar as atividades envolvendo dois núcleos por turno. Marlova 57 

comprometeu-se a dialogar com o Fábio para verificar a proposta do NuMem e 58 

solicitou ajuda aos demais colegas do núcleo, sugere que poderia ser convidado 59 

alguém da reitoria para participar. Juliana reforça a importância de estabelecermos 60 

algumas definições e comenta que considera interessante a divisão de dois núcleos 61 

por turno para assim não sobrecarregar e favorecer os debates diante da 62 

importância dos assuntos. Comenta que depois dessas definições mais alinhadas o 63 

NAPNE vai planejar a sua atividade, sendo que na próxima semana realizará uma 64 

reunião para tratar do assunto. Comenta ainda, que é importante definirmos um 65 

prazo para o encaminhamento das definições. Nesse sentido, Giovane sugere a 66 

data do dia dezesseis (16), sexta feira próxima, para que esse retorno seja feito 67 

através de e-mail e assim ficou encaminhado, para que então, o projeto de 68 



 

capacitação possa ser elaborado. Giovane sugere que é possível verificar com os 69 

palestrantes a disponibilidade deles, uma vez que não temos nenhuma outra data 70 

definida e havendo necessidade podem ser feitos ajustes. Miguelângelo fala que 71 

considera ser viável a sugestão de juntar dois núcleos por turno. Marília comenta 72 

que o NEABI está verificando alguns nomes que trabalham com a temática. 73 

Comenta sobre a possibilidade de desenvolver uma atividade em conjunto com o 74 

NEPGS. Jéssica acha possível unir as atividades e sugere dialogar sobre isso com 75 

a Camila. Sobre os agendamentos das reuniões, conforme sugerido pelo colega 76 

Ivan, Solange comenta que sempre se procura fazer o encaminhamento do 77 

agendamento das reuniões por e-mail e também via WhatsApp. Diante do 78 

questionamento feito pela colega Solange sobre a confirmação dos nomes para a 79 

portaria do NEABI o colega Miguelângelo falou que está refazendo a consulta e que 80 

confirmará a informação. Como encaminhamento, também ficou combinado que 81 

será realizada uma reunião no dia 30(trinta) de abril, ás 8(oito) horas e 30(trinta) 82 

minutos. Por fim, Marlova agradeceu pela presença e pelo comprometimento dos 83 

colegas e dos núcleos diante das ações inclusivas, comenta que isso tem feito à 84 

diferença na nossa região. Fala também, que juntamente com os colegas Giovane 85 

e Adário estão participando do Conselho de Desenvolvimento de Erechim- CODER 86 

e desta forma tem levado a visão inclusiva para o futuro da educação de Erechim, e 87 

assim, afirma que temos cumprido com o nosso papel. Giovane comenta também 88 

que fica feliz em nos encontrarmos virtualmente e deseja que possamos continuar 89 

nos ajudando e trazendo para as discussões temáticas tão importantes. Para 90 

finalizar, fala que os núcleos protagonizaram muitas ações importantes durante o 91 

período de trabalho remoto. Nada mais tendo a relatar eu Marcia Klein Zahner, 92 

lavrei apresente Ata, contendo noventa e três (93) linhas.  93 MARCIA KLEIN 
ZAHNER:93443684
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