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Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um (2021), as oito (8)
horas  e  trinta  (30)  minutos,  ocorreu  no  endereço:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim,  uma  webconferência
pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim, os quais se fizeram presentes
os  membros  do  NEPGS,  NAPNE,  NEABI  e  NuMem:  Marlova  Elizabete  Balke,
Juliana  Carla  Girotto,  Camila  Carmona  Dias,  Giovane  Rodrigues  Jardim,
Miguelângelo Corteze,  Celso Antônio Dors,  Márcia  Klein Zahner,  Éverton Farina
Fábio  krzysczak.  Fernanda  Venturini  justificou  ausência,  por  estar  em  férias.
Marlova fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e todas e
passou para o primeiro ponto de pauta: 1. Organizaçãodo III Workshop de Ações
Afirmativas  e  Inclusivas  e  Diversidade  do  Campus  Erechim:  dialogou-se  a
respeito  da  organização  do  evento,  o  qual  ocorrerá  entre  os  dias  08  e  09  de
setembro, sendo que cada Núcleo havia ficado de realizar uma reunião com seus
pares.  Desta  forma Marlova  questionou  o  grupo  se  seria  uma  ação  dentro  do
projeto de extensão Pluralidade Mundo e Política: a educação como experiência
formativa  do  humano; u  se  seria  cadastrado  como  evento,  tendo  em  vista  a
necessidade  de  certificação  pelos  participantes,  como  também  a  forma  de
certificação, consultando o grupo quanto por atividades ou uma única certificação
da ação. Assim, Giovane explicou que submeteu um projeto guarda-chuva, em que
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com o recurso financeiro pretende organizar um e-book, como também atender a
demanda da 15ª Coordenadoria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, de
Erechim  e  fez  uma  retrospectiva  dos  anos  anteriores  em  que  realizou-se  o
Workshop de forma presencial e de forma remota e que posteriormente poderá ser
incluída  na  Jornada  de  Ensino  Pesquisa  e  Extensão  do  Campus  e  que  a
certificação poderia ser única do evento. Após a explanação do Giovane passou-se
para que cada Núcleo compartilhasse suas ações. Sendo que, Miguelangelo falou a
respeito  da  parceria  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  tendo  uma
contrapartida, explicou que o NEABI gostaria de trabalhar com o tema no turno da
noite e que já estão com algumas atividades encaminhadas. Quanto ao NAPNE,
Juliana explicou que no projeto de extensão Mediações e Diálogos sobre processos
educativos e inclusão  tem ações com o público externo e que para a ação do
NAPNE foi  consultado  seus  integrantes  por  e-mail,  mas  que  gostaria  de  ter  o
público definido. Márcia, que também participa do Núcleo, colocou uma sugestão
de  solicitação  do  setor  de  Tecnologia  da  Informação  auxiliar  no  processo  de
certificação,  concordando  com  a  certificação  única,  assim  como  Juliana  e
Miguelangelo. Camila explicou que o NEPGS, entrou em contato com os colegas
dos NAAFs para a troca de ideias e que o trabalho do Núcleo neste período vem
sendo realizado com um pouco de difuculdadde, tendo em vista a atual conjuntura.
Solicitou que se definisse o público-alvo para organizar a temática da palestra e
referente ao certificado também está de acordo em emitir  um único  certificado.
Quanto ao NUMEM Fábio relatou que é a primeira vez que participa da reunião e
está se inteirando dos temas, mas que será organizada uma reunião com o Núcleo
para organização da atividade. Assim, após diálogo com os participantes o grupo
decidiu  organizar  o  evento  da  seguinte  forma:  público  participante:  para  as
palestras  comunidade  em  geral,  com  abertura  dia  oito de  setembro  à  noite
responsável NEPGS, no dia nove de setembro atividades no turno da tarde e da
noite, entre os núcleos: NAPNE e NEABI, os quais irão comunicar-se para decisão
do respectivo turno. Na manhã do dia dez de setembro será realizada  atividade
concomitante  entre  os  Núcleos,  porém  com  público  específico,  ou  seja,  será
destinado para estudantes do Ensino Médio das Escolas Estaduais e do próprio
Campus, com temática a ser decidida pelos Núcleos. A certificação deste turno
ficou acordada que será emitida em forma separada aos demais turnos, os quais
formarão o conjunto do evento. O encerramento do evento ficará na noite de dez de
setembro,  sendo  que quem organizará  será  o  NEABI.  Referente  a  certificação,
então todos os participantes da reunião concordaram em realizar uma certificação
única para o evento, exceto para a atividade com os estudantes, aqual será em
separado. 2. Assuntos Gerais: Camila colocou a respeito do retorno da solicitação
da reitoria sobre o LGBTQiA+ e Dia da Mulher Negra e Latino Americana, o qual já
tinha sido respondido o formulário referente a ação realizada. Marlova convidou o
grupo a participar  do evento Memória em Diálogo – experiência no IFRS. Também
relatou sobre o Ofício encaminhado para a PROEX solicitando informações sobre o
uso da cartilha/vídeos encaminhado pela professora Marília Sfredo, o qual teve-se
o  retorno  para  os  Núcleos  entrarem  em  contato  encaminhando  para  Ações
Afirmativas da reitoria. Desta forma o grupo sugeriu que em nome dos Núcleos o e-
mail  seja encaminhado pelo setor de extensão.  3.Encaminhamentos:  Tendo as
datas das ações e o público-alvo definido cada Núcleo irá reunir-se com seus pares
para organizar suas atividades. Sugeriu-se que a colega Jéssica seja a responsável
pela arte da divulgação, tendo em vista que realizou o Calendário Inclusivo e ficou
muito bom. Agendou-se uma próxima reunião para o dia dois de julho às oito horas
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e trinta minutos, em que a colega Fernanda Venturini fará a Ata. Nada mais tendo a
relatar eu Marlova Elizabete Balke, lavrei a presente Ata, contendo setenta e duas
(72) linhas.

70
71
72


