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Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, via 

web conferência – meet.google.com/jmk-ftzu-qee, realizou-se a primeira Reunião Ordinária da 

Comissão do Núcleo de Arte e Cultura (NAC), do IFRS, Campus Erechim. Estiveram presentes, 

a presidente da Comissão do NAC, professora Elisa Iop; a Coordenadora de Extensão, professora 

Marlova Elizabete Balke; as docentes Andréia Mesacasa; Carina Dartora Zonin; Priscilla Pereira 

dos Santos; Raquel de Campos; as servidoras técnico-administrativas Solange Hermes Martins; 

Leonora Marta Devensi; Maria Inês Varela Paim. A reunião foi convocada com a seguinte 

pauta: 1. Política de Arte e Cultura do IFRS (Resolução Nº 033, 06/08/2020). 2. Proposta de 

reedição/reelaboração do projeto de extensão “Desenvolvimento da Arte e Cultura no IFRS - Campus 

Erechim” (coordenadora Marlova Elizabete Balke): participação dos integrantes do núcleo (proposição de 

novas ações). 3. Criação de um link na aba extensão do Núcleo de Arte e Cultura do IFRS – Campus 

Erechim: histórico dos projetos desenvolvidos pelo campus nessa área, a instauração do núcleo de arte e 

cultura, projeto proposto pelo núcleo e outros projetos/ações. 4. Definição do calendário das próximas 

reuniões ordinárias. 5. Assuntos gerais. Dando início à reunião, a presidente da Comissão, professora 

Elisa Iop, deu as boas-vindas às participantes, dizendo de sua satisfação em presidir a Comissão, da 

importância do desenvolvimento conjunto das ações, de sua identificação com a área de arte e cultura, 

especialmente, por possuir formação afim, com Doutorado em Cultura e Sociedade. Em seguida, passou a 

palavra a Coordenadora de Extensão, professora Marlova Elizabete Balke, que salientou as importantes 

contribuições da professora Elisa ao Campus Erechim, que agora passa a contar com um vínculo de 20 

horas semanais, propiciando mais tempo de dedicação às ações junto ao Campus. Também evidenciou a 

importância de possuir formação correspondente à área de arte e cultura. Sobre o ponto de pauta 1. 

Política de Arte e Cultura do IFRS (Resolução Nº 033, 06/08/2020): a presidente da Comissão, 

professora Elisa, embora não tendo participado da Comissão de constituição do Núcleo de Arte e Cultura 

do IFRS, via Reitoria, considerou a importância de uma revisão da redação de constituição do NAC, uma 

vez que a mesma não contempla os campos da Literatura e da Moda como passíveis de expressão de arte 

e cultura. Neste sentido, as falas das docentes Raquel, Marlova e Carina e da servidora Maria Inês 

reforçaram a percepção da professora Elisa, no sentido da importância da inclusão desses campos do 

conhecimento para a representação da arte e da cultura, considerando experiências vivenciadas no 

Campus Erechim, nas áreas de Moda e Literatura, e, ainda, a relação epistemológica que as áreas 

estabelecem com a arte e a cultura. A professora Elisa também relatou que o NAC ainda não possui uma 

identidade visual, algo que será elaborado e proposto pela Reitora, estando sob responsabilidade da 

professora Viviane Diehl. A professora Raquel sugeriu a realização de um concurso para a criação da 

identidade visual do NAC, algo que poderia envolver os estudantes do Campus. A professora Elisa 

salientou a necessidade de envolver todos os Campi do IFRS e, a respeito da viabilidade da proposição do 

concurso, irá verificar junto à professora Viviane Diehl. Ainda, a respeito da proposição da identidade 

visual do NAC, por parte dos estudantes, a professora Elisa considerou que poderia ser implementada 

como exercício, uma vez que cabe a Reitoria a proposição da oficial. Sobre o ponto de pauta 2. 

Proposta de reedição/reelaboração do projeto de extensão “Desenvolvimento da Arte e Cultura no 

IFRS - Campus Erechim” (coordenadora Marlova Elizabete Balke): participação dos integrantes do 

núcleo (proposição de novas ações), a professora Elisa realizou a apresentação do projeto de extensão, 

vinculado ao NAC, salientando pontos específicos para discussão e decisão conjunta entre as integrantes 

da Comissão. Dentre eles, a supressão de ações, via projeto, junto à Jornada de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão (JEPEX), do IFRS, algo demandará a elaboração de novos projetos, vinculados à área. Salientou 

a necessidade de todas as integrantes do NAC se envolverem em ações junto ao projeto de extensão, além 

de o mesmo contar com a colaboração de dois estudantes, Camila Milena Matielo  e João Vitor Martins, 

podendo, ainda, contar com mais voluntários. Dentre as ações, a professora Elisa comentou a respeito da 

realização do Workshop de Ações Afirmativas, uma atividade voltada ao Núcleo de Arte e Cultura, sendo 

importante contar com integrantes da Comissão para a elaboração das ações junto ao mesmo. A 

professora Marlova informou sobre o nascimento dessa ação, em 2019, e o envolvimento dos Núcleos, 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígena (NEABI), Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e 

Sexualidade (NEPGS) e, em 2020, a inclusão de mais um núcleo, o Núcleo de Memória (NuMem). 

Apresentou, ainda, o cronograma de participação dos Núcleos no Workshop de 2021, evidenciando a 

importância da participação do NAC, em um dos momentos dos dias 08, 09 e 10 de setembro. Também, 

fez o convite para as integrantes do NAC comporem a portaria de organização do Workshop. A respeito 

da participação do NAC, a professora Elisa considerou a possibilidade de participação na abertura ou no 

encerramento, notando que a ação a ser apresentada deverá estabelecer identidade com a arte e a cultura e 

com o tema discutido no evento. Sobre a participação na elaboração da ação do NAC, no Workshop, a 

professora Elisa se colocou à disposição e a professora Andreia também se dispôs a colaborar. A 

professora Elisa expôs sobre a necessidade de agregar parcerias ao projeto, podendo contar com uma das 

integrantes do núcleo para firmar as mesmas. Dentre as possibilidades de parecerias, mencionou-se a 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), através da professora Marcela Alvares Maciel, 

responsável pela área de arte e cultura; a Prefeitura Municipal de Erechim, através do Fundo de Apoio às 

Artes e à Cultura (FAACE). Sobre o ponto de pauta 3. Criação de um link na aba extensão do Núcleo 

de Arte e Cultura do IFRS – Campus Erechim: histórico dos projetos desenvolvidos pelo campus 

nessa área, a instauração do núcleo de arte e cultura, projeto proposto pelo núcleo e outros 

projetos/ações, a professora Elisa chamou a atenção para a necessidade de uma das integrantes do NAC 

se responsabilizar por registrar, em uma página virtual, todas as produções realizadas no Campus, na área 

de arte e cultura. A servidora Leonora se disponibilizou e ficou como responsável para esse registro. A 

servidora Solange salientou a importância da cooperação de todos, docentes e técnico-administrativos, no 

envio de informações acerca das ações realizadas, vinculadas à arte e à cultura, no Campus, dispondo-se a 

apresentar o modelo de outros núcleos para que a servidora Leonora possa organizar a página do NAC. 

Ainda, a servidora Solange orientou quanto à necessidade de informar, na página virtual, dados, como a 

data de criação, informações básicas, documentos, atas, referentes ao NAC. A professora Elisa observou 

que, a partir da inserção das informações básicas, com o tempo, vai se inserindo as realizações na área de 

arte e cultura. A professora Priscilla, vinculada a área de Alimentos, salientou o seu interesse em 

participar de ações no campo da arte e da cultura, uma vez que participa como voluntária da organização 

não-governamental AFS Intercultura Brasil. Ainda, apresentou interesse em trabalhar o tema da 

interculturalidade junto ao NAC. A professora Carina manifestou interesse em contribuir com Oficina de 

intervenção literária, na JEPEX, envolvendo a mediação através do texto literário. A servidora Inês 

salientou a importância de se retomar o Dia Cultural no Campus, algo que poderá ser pensado quando da 

retomada do calendário presencial. A professora Elisa considerou a possibilidade de pensar ações 

culturais remotas, restando como planejamento futuro as ações que envolvam a retomada presencial das 

aulas. Como encaminhamento, a professora Elisa irá enviar cópia do projeto a integrantes para que 
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possam inserir seus nomes nas ações que tenham interesse em contribuir. Também salientou a 

necessidade de haver disponibilidade de alguma das integrantes em assumir a Coordenação do projeto, 

uma vez que está lotada no Campus Sertão e não poderá submeter o projeto via Campus Erechim. A 

professora Andreia se colocou à disposição para assumir a Coordenação do projeto e realizar a submissão 

via SigProj, contando com a professora Elisa como Vice-Coordenadora. Em relação ao início de 

realização das ações do projeto, as integrantes da comissão se manifestaram por iniciar na metade de 

julho ou no início de agosto.   Sobre o ponto de pauta 4. Definição do calendário das próximas 

reuniões ordinárias, a professora Elisa, juntamente com as integrantes da comissão, definiu, para a 

realização da próxima reunião, passados quinze a vinte dias. Sobre o ponto de pauta 5. Assuntos gerais, 

a professora Elisa mencionou a importância de o NAC contar com um espaço físico, junto ao Campus, 

para a realização de reuniões, bem como para ser ocupado por ações de ensino, vinculadas a disciplinas 

afinas ao NAC, isso quando da retomada das atividades presenciais. Nada mais a ser tratado, a presidente 

da Comissão do NAC, professora Elisa Iop, agradeceu a presença de todas e declarou encerrada a reunião. 

E, para constar, eu, Carina Dartora Zonin, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, segue por mim 

datada e pelos presentes assinada. Erechim, dezoito de junho de dois mil e vinte e um. 

 


