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Aos vinte e três (23) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte um (2021), as 
nove (9) horas, ocorreu na sala 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, NEABI, NAPNE, NuMem e NAC: 
Camila Carmona Dias, Celso Antônio Dors, Elisa Iop, Éverton Farina, Fábio 
Krzysczak, Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, Giovane Rodrigues Jardim, 
Jéssica Petrykoski, Juliana Carla Girotto, Márcia Klein Zahner, Marlova Elizabete 
Balke. Marlova fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e todas 
e passou para o primeiro ponto de pauta: 1. Organização do III Workshop de 
Ações Afirmativas e Inclusivas e Diversidade do Campus Erechim. Marlova 
apresentou a planilha compartilhada sobre o III Workshop e chamou um 
representante de cada núcleo para explanar sobre as ações para o evento. Juliana, 
representante do NAPNE, iniciou sua fala informando que para a atividade do dia 
nove (09) o núcleo está se organizando com o palestrante, já para a atividade do 
dia dez (10) haverá uma reunião na semana que vem para definição, mas a ideia 
central é a efetivação de uma mesa redonda para socializar vivências. Juliana, 
ainda mencionou que a intérprete Silvia está verificando a disponibilidade de outros 
intérpretes para auxiliar nas atividades do workshop. Juliana finaliza sua fala 
esclarecendo que ainda não há definição sobre a proposta de submissão de 



Capítulo de Livro para o E-book do III - Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas 
e Diversidade – Campus Erechim do IFRS. Camila, representante do NEPGS, 
coloca que a atividade do dia oito (08) será ministrada por Alba Cristina Couto dos 
Santos Salatino e a palestra será sobre a Cartilha de combate e enfrentamento às 
violências de gênero e assédio no IFRS, já em relação a atividade do dia dez (10), 
haverá uma reunião, na terça-feira próxima, com estudantes de psicologia da UnB 
e da UFSC que possuem uma proposta de oficina com jovens e/ou educadores 
sobre violência de gênero, tal proposta fundamenta-se em um jogo de cartas 
inspirado em assuntos da lei Maria da Penha. O jogo é intitulado Maria da Penha 
vai à Escola. Camila finaliza sua fala esclarecendo que Alba não respondeu ao 
convite para a proposta de submissão de Capítulo de Livro para o E-book, mas ela 
(Camila), juntamente com Natalie Pacheco e Claudia Turik, irá submeter um artigo 
sobre as vertentes do feminismo, ainda, a representante do NEPGS pediu uma 
ampliação da data para submissão dos artigos. Fábio, representante do NuMem 
inicia sua fala informando que a atividade do dia nove (09) será ministrada por 
Fernanda Pomorski dos Santos e o título da palestra será: Treze De Maio: entre 
regras e padrões a busca por visibilidade, reconhecimento e parcerias (1949-1982), 
já a atividade do dia dez (10) será ministrada por Alan Dutra Cardoso e terá como 
tema a Educação pública como inclusão social.  Sobre a proposta de submissão de 
Capítulo de Livro para o E-book Fábio informou que Fernanda não possui interesse 
em escrever o artigo, já Alan teria interesse caso o prazo de submissão fosse 
ampliado. Finalizando sua fala Fábio comenta que ele, Marlova e Inês possuem 
uma proposta para o artigo com enfoque na pandemia de covid-19. Marlova sugeriu 
realizar uma outra reunião, posterior ao III Workshop, para socialização das 
reuniões dos núcleos com a reitoria. Fábio mencionou que o NuMem está 
planejando um evento sobre a Semana do Patrimônio. Elisa, representante do 
NAC, inicia sua fala explicando a Proposição artística "Outras Vacinas". A ideia é 
dividida em dois momentos, no primeiro será indagado aos participantes sobre 
quais seriam as vacinas necessárias para imunizar simbolicamente a sociedade 
brasileira contra problemáticas relacionadas ao campo de estudo e atuação dos 
Núcleos de Ações Afirmativas do IFRS – Campus Erechim - NABI, NAPNE, 
NEPEGS, NuMem e NAC. A partir da indagação os participantes poderão propor as 
vacinas. No segundo momento as vacinas serão construídas e socializadas. Sobre 
a proposta de submissão de Capítulo de Livro para o E-book Elisa informou que 
ela, Karina e Marlova irão escrever um artigo sobre as ações realizadas 
anteriormente. Marlova informou sobre as atividades do NEABI. No dia dez (10) 
pela manhã será ministrada a palestra: Cultura Kaingang no Sul do Brasil por Diego 
Fernandes Dias Severo, já no período na noite será ministrada a palestra: Mulher 
Negra por Luiza, que é advogada e Eliana, que é líder comunitária. Ficou definido 
que, com o fechamento da programação do evento, a colega Jéssica ficará 
responsável em criar a arte do III Workshop. Giovane comenta que não há 
problemas em estender a data para submissão da proposta de Capítulo de Livro 
para o E-book, assim a nova data foi estipulada sendo seis (06) de agosto, 
ressaltando-se que o prazo limite para entrega do artigo final permaneceu o 
mesmo: dezessete (17) de setembro. Camila pediu para os membros da reunião se 



inscreverem no Youtube do Campus Erechim. Jéssica comentou que ela e a 
servidora Alessandra sugerem ter uma página própria para o evento com objetivo 
de uma melhor divulgação. A ideia foi elogiada e aceita pelos membros da reunião. 
02. Encaminhamentos: Ficou definido que na próxima reunião deverá ser decidido 
uma data para finalizar a programação do III Workshop, assim como, foi sugerido a 
participação dos membros dos núcleos para próxima reunião, que será dia treze 
(13) de agosto e terá início às dez (10) horas da manhã e quem fará a Ata será 
Celso Dors. Agradecendo a presença de todas e todos e nada mais havendo a 
tratar, eu Camila Carmona Dias lavrei a presente ata, que será por todos assinada, 
contendo setenta e quatro (74) linhas.


