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Aos vinte e nove (29) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um 1 

(2021),as nove (9) horas, ocorreu uma reunião no endereço 2 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim, pertencente aos Núcleos do 3 

IFRS Campus Erechim, os quais se fizeram presentes os membros do 4 

NEPGS,NAPNE, NEABI e NuMem: Marlova Elizabete Balke,  Juliana Carla Girotto, 5 

Camila Carmona Dias, Fabio Krzysczak,  Miguelângelo Corteze, Everton Farina, 6 

Márcia Rakoski,Alexandro Magno dos Santos Adario,Elisa Iop e Solange Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               7 

Hermes Martins. Marlova iniciou a reunião agradecendo a participação de todos e 8 

todas, colocando os assuntos em pauta da reunião: 1. Workshop e E-book -  9 

Marlova, convidou os presidentes dos Núcleos a expor sobre o Workshop realizado 10 

nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2021. Miguelângelo como presidente do 11 

NEABI, relatou que  fez atividades com os estudantes  pela manha e a noite no 12 

qual salientou  a presença e a  importancia da mulher negra para a formação Social 13 

Brasileira na sociedade, no qual esta atividade teve problemas com a conexão com 14 

uma das palestrantes, mas a atividade se desenvolveu e atingiu o objetivo, tendo 15 

uma boa participação de muitos. A participação das palestrantes principalmente da 16 



 

Líder comunitária aqui de  Erechim, traz a vivencia do ser Negro e Mulher, foi muito 17 

importante. Já no dia dez (10) na palestra  da web radio ela realizou um podcast 18 

com uma compilação da Eloisa e da Eliana. Também neste dia teve participação do 19 

IFRS de Farroupilha com uma boa participação de 15 a 20 participantes. 20 

Miguelângelo acha importante fazer uma atividade especifica para o ensino médio, 21 

porem deveríamos ter uma turma em especifico para participar. Miguelangelo 22 

ressaltou que combinou com estudantes, no qual substituiu a aula de historia com a 23 

atividade do NEABI e transferiu a aula para a parte da tarde, neste ponto houve um 24 

estimulo na participação deles no Evento, em síntese abordou que fez uma 25 

permuta, no intuito de que, quem participa da atividade do NEABi com os alunos do 26 

ensino médio e comprovar pelo formulário, será considerado uma atividade na aula 27 

de historia, apresentando assim o certificado de participação, contribuindo com isso 28 

a incentivo a participar das ações realizadas pelo NEABI. Em síntese salientou que 29 

achou um momento importante para os Núcleos e acredita que no ano posterior irá 30 

incentivar e melhorar ainda mais o Workshop. O presidente do NuMem Fabio 31 

Krzysczak, considerou muito bom o evento nas temáticas,  no qual conseguiram 32 

aproveitar muito bem os assuntos, classificou como diferente. A internet foi um 33 

problema recorrente com a maioria, então teremos que ver nos próximos como 34 

estão as atividades via internet sendo importante avaliarmos os eventos online. 35 

Embora, se for considerar de um modo geral não gerou tantos problemas, pois o 36 

pessoal continuou e  as palestras foram muito boas, abordamos o movimento negro 37 

na década de 80, sendo de alta relevância, de forma online foi um dos pontos 38 

positivos pois pessoal participa bem mais. Salientou que na palestra,  que quanto 39 

aos alunos do ensino médio, não  foi possível conseguir um palestrante que 40 

repassasse corretamente o assunto, sendo que os  dois colégios não conseguiram 41 

participar. Também ressaltou que o evento deveria ser voltado para os alunos e 42 

quem estivesse inscrito também poderiam participar, então em síntese, colocou que 43 

o problema foi somente a internet, porem não foi prejudicado, pois apesar disso 44 

eles se interessaram e continuaram interagindo, gostou do evento. Marlova 45 

ressaltou a importância do evento, pois colaborou para a melhoria das ações do 46 

workshop, olhando cada vez mais qual o publico alvo para essas atividades. 47 

Marlova informou que foi bem colocado o que Fabio repassou, pois a internet esta 48 

com problemas, já quanto ao publico só foi visto voltado mais ainda para 49 

estudantes, no qual para o próximo Evento poderemos verificar a respeito de 50 

abranger para um publico mais amplo, talvez amarrar o publico com os projetos, 51 

também seria uma alternativa. A presidente do NAPNE Juliana Carla Girotto 52 

Indagou que ainda não dialogou com os componentes do Napne para avaliar o 53 

workshop. A atividade do dia 09: tem uma caminhada muito expressiva com muita 54 

experiência no tema, trouxe muitos esclarecimentos, porém percebeu-se menos a 55 

participação. A tarde facilitou mais, pois não tiveram problemas com a internet. A 56 

atividade do dia foi efetuada com os estudantes do Otelo Rosa, no sentido de ser 57 

um relato do trabalho que as escolas desenvolvem dentro dessa questão da 58 

inclusão. A professora trouxe o que elas realizam neste quesito, no qual 59 

conseguiram trazer informações bem importantes, alem disso, foi feito o relato dos 60 

estudantes do campus com as colegas do IFRS: Fernanda Zatti e a Valeria no qual 61 

Foi uma atividade muito boa, teve a participação da 15 CRE, da secretaria 62 

Municipal de Educação.  Varias questões avançaram no evento, na auto descrição, 63 

isso contribuiu para pensarmos em fazermos os eventos cada vez mais acessíveis. 64 

O evento como um todo foi muito bom. Com a relação do E-book, construindo as 65 

experiências, elaborando o texto e a prof. Marcia ajudou com o texto. Marlova 66 



 

relatou que em um dos eventos realizados através da plataforma meet, houve 67 

intrusos que entraram para atrapalhar o evento, já na RNP não tem esse problema, 68 

também relatou que o Workshop e uma ação de extensão, porem o tema dos 69 

Núcleos envolvem muito a todos os servidores, teremos que pensar de alguma 70 

forma para eles participarem mais das ações, já a organização foi bem trabalhada e 71 

não foi neste sentido o problema. A presidente do NEPGS: Camila Carmona Dias 72 

informou que estão montando uma cartilha em conjunto com a colega Alba da 73 

Reitoria, e a idéia do ano que vem é montar um evento para lançamento dessa 74 

cartilha falando de assedio e violência. Quanto ao Workshop em que o evento:  75 

Maria da penha vai a escola, tiveram dificuldades em conseguir estudantes, com 76 

duas escolas de Erechim e até o momento não tiveram retorno. Na ocasião 77 

entraram em contato com a Dejanira Sachet Bocalon do ponto verde no qual tem 78 

vários participantes,  e neste contexto estava interessada em participar pois 79 

precisava muito para os alunos do bandeirantes, porem, só estavam com aulas a 80 

tarde. Camila comentou sobre a participação dos estudantes em oficinas que eles 81 

elaboraram, varias situações relacionadas a gênero no que classificou como 82 

fantástico. Marlova colocou a questão da escola de Sertão ser muito parceira, e 83 

podermos contar com esta parceria para outras ações, também temos a diretora do 84 

colégio bandeirante que é a Flavia, que são bem voltadas e abertas a fazer 85 

atividades com os temas dos Núcleos.  A presidente do NAC Elisa Iop achou bem 86 

interessante a proposta, a programação, além de não conseguir acompanhar todas, 87 

mas achou interessante em fazer essa ligação com os alunos nas disciplinas, e 88 

desta forma que é a possibilidade de envolver os estudantes. E melhor quando 89 

você tem aula para envolver os estudantes, do modo geral tudo certo, internet é 90 

normal acontecer de travar; Achou importante sobre a oficina que Camila abordou. 91 

Com relação as ações do NAC, Elisa comentou que para ela foi um desafio em 92 

fazer um evento de forma virtual, achou conveniente  que no dia os voluntários e a 93 

Professora  Andrea  Mesacasa , contribuíram muito  para o desenvolvimento de 94 

toda a ação. O publico foram mais de 70 pessoas que responderam o questionário, 95 

somente um que não quis participar, mas de um modo geral foi muito interessante 96 

esta inteiração de forma virtual com essa experiência diferente. Quanto ao E-book 97 

também considerou como um desafio, pois a Carina Zonin tomou a frente, e 98 

considera que foi uma experiência gratificante, pois abrangeu um relato dessas 99 

experiências desse momento da pandemia, e demais assuntos. Marlova achou 100 

muito bom o trabalho da Elisa, contextualizar, articulando os Núcleos com essa 101 

ação. O E-book foi um desafio, tentamos com os parceiros e colegas fazer da 102 

melhor forma, porem,  o olhar é diferente e para fazer o E-book relatamos a parte 103 

da jornada que teve a mostra cultural com a participação dos outros Campis. Elisa 104 

comentou que no tempo da pandemia, tudo isso será arquivado e compartilhado 105 

com o Núcleo de memória. 2. Calendário Inclusivo – Marlova ressaltou que ira 106 

verificar com a Jessica em organizar o calendário inclusivo do ano de 2022, já que 107 

o que ela fez ficou muito bem elaborado, ressaltando que a principio as datas 108 

continuarão as mesmas, sabendo inclusive que já estão mencionadas as datas no 109 

calendário do ano letivo do ano de 2022 da seguinte forma: dia 08 de março de 110 

2022 – Dia internacional da Mulher;  Dia 13 a 17 de abril – semana dos Povos 111 

indígenas – NEABI; Dia 17 de maio – Dia internacional de combate a LGBTfobia – 112 

NEPGS; Dia 21 de maio -  Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Dialogo e o 113 

Desenvolvimento – NAC; Dia 08/07 – Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha – 114 

NEABI; 18/08 – II Semana  do Patrimônio Histórico – NuMem;  Dia 21/09 – Dia 115 

Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência – NAPNE;  Dia 20/11 – Dia Nacional 116 



 

da Consciência Negra – NEABI.  As datas estão organizadas, já que somente 117 

efetuamos  um feedback do que foi feito até julho, já de  setembro em  diante não 118 

revisamos, sendo que  poderão haver mudanças caso houver necessidade. 3 119 

Assuntos Gerais:  Diante a tantas averiguações e comentários por parte dos 120 

integrantes dos Núcleos Marlova compartilhou que como extensão só tem a 121 

agradecer pela participação e realização do workshop. Miguelângelo deu sugestão  122 

para próximo ano  em fazer a avaliação próximo ao evento, para as informações 123 

não se perderem, e sugeriu em elaborar um documento ou um cartão de 124 

agradecimento aos palestrantes do Workshop, para dar um retorno por ter 125 

participado do evento. Solange sugeriu que poderíamos fazer um formulário para 126 

avaliar o Workshop como foi feito pela reitoria em uma capacitação de Extensão. 127 

Juliana ressaltou que no Workshop foi organizado, dia 21/09 dia nacional das 128 

pessoas com deficiência ficou no workshop e no ciclo de Estudos, no qual fizemos 129 

5 encontros voltados a pessoas com deficiência que contribuíram para os 130 

professores da área de formação, com a media de 60 a 70 pessoas, no qual foi 131 

feito uma parceria com a 15ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE). 132 

Miguelângelo também comentou que no dia 20/11 que seria o dia nacional da 133 

consciência negra, alteraram o dia e realizamos como sendo uma semana 134 

integrada, que iniciou dia 15/11 a 21/11, juntamente com a UFFS UERGS e IFRS, 135 

no qual foi publicado no site do IFRS com toda a programação do evento.  Relatou 136 

também que o mediador foi um estudante da UERGS, neste caso houve troca entre 137 

os mediadores e palestrantes e de informações entre alunos e professores, no qual 138 

muitas vezes o aluno era mediador e outras vezes o professor. Foi encerrada com 139 

uma roda de samba, foi uma semana muito produtiva e foi alem do esperado. Foi 140 

muito bom. Abaixo  Miguelângelo repassou o site para ver quem tiver interesse de 141 

ver as fotografias:https://portal.rodadecuia.com.br/alto-142 

uruguai/erechim/21/11/2021/marcha-antirracista-celebra-a-consciencia-143 

negra/?fbclid=IwAR08CnkRWG2gQlWiUqLBfg7v_4d974iohaxyhDuMPnj-144 

7w47V1dyy1rD2bg.  Marlova indagou que sobre a questão aos Banners foi 145 

encaminhado para o financeiro e após o retorno foi repassado através do e-mail 146 

para os Núcleos quanto ao que foi solicitado, também os materiais que veio dos 147 

Núcleos da Reitoria, estão a disposição na sala da Extensão. Miguelângelo sugeriu 148 

e colocou a disposição a sala da radio para colocar os materiais dos Núcleos, para 149 

não deixar tudo na Extensão e também comunicou que terá 50 camisetas gola pólo 150 

para ocuparmos em janeiro. Fabio ressaltou que estão organizando um E-book do 151 

NuMem,  e será feito um artigo elaborado  por Fabio, Inês e Marlova que será 152 

publicado, e Fabio está fazendo um E-book para o arquivo central. 4. 153 

Encaminhamentos: Marlova repassou que irão organizar as datas nos próximos 154 

dias para o calendário inclusivo do próximo ano e encaminhar para Jessica fazer, e 155 

publicar quando tiver aprovação. Sobre o E-book iremos solicitar para Giovane 156 

colocar no grupo. Deverá ser e encaminhado  para o email do  pedagógico  com o 157 

intuito de informar  as ações que foram desenvolvidas para fim de registro. Quanto 158 

a próxima reunião todos acharam conveniente, em marcar para o ano de 2022, pois 159 

teremos a JEPEX a ser realizada. Marlova, verificando as ações parabenizou os 160 

Núcleos indagando que foi realizada todas as atividades que estavam previstas e 161 

agradeceu a presença de todos. Nada mais tendo a relatar eu Solange Maria 162 

Hermes Martins, lavrei a presente Ata, contendo cento e sessenta e quatro (164) 163 

linhas. 164 

https://portal.rodadecuia.com.br/alto-uruguai/erechim/21/11/2021/marcha-antirracista-celebra-a-consciencia-negra/?fbclid=IwAR08CnkRWG2gQlWiUqLBfg7v_4d974iohaxyhDuMPnj-7w47V1dyy1rD2bg
https://portal.rodadecuia.com.br/alto-uruguai/erechim/21/11/2021/marcha-antirracista-celebra-a-consciencia-negra/?fbclid=IwAR08CnkRWG2gQlWiUqLBfg7v_4d974iohaxyhDuMPnj-7w47V1dyy1rD2bg
https://portal.rodadecuia.com.br/alto-uruguai/erechim/21/11/2021/marcha-antirracista-celebra-a-consciencia-negra/?fbclid=IwAR08CnkRWG2gQlWiUqLBfg7v_4d974iohaxyhDuMPnj-7w47V1dyy1rD2bg
https://portal.rodadecuia.com.br/alto-uruguai/erechim/21/11/2021/marcha-antirracista-celebra-a-consciencia-negra/?fbclid=IwAR08CnkRWG2gQlWiUqLBfg7v_4d974iohaxyhDuMPnj-7w47V1dyy1rD2bg

