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Aos um (01) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (2021), as 1 

nove (9) horas, ocorreu na sala https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim, 2 

uma webconferência pertencente aos Núcleos do IFRS Campus Erechim,  os quais 3 

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

Camila Carmona Dias, Celso Antonio Dors, Elisa Iop, Éverton Farina, Fábio 5 

Krzysczak, Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, Giovane Rodrigues Jardim, 6 

Jéssica Petrykoski, Juliana Carla Girotto, Márcia Klein Zahner, Marlova Elizabete 7 

Balke. Marlova fez a abertura da reunião agradecendo a presença de todos e todas 8 

e passou para o primeiro ponto de pauta: 1. Últimos ajustes na Organização do 9 

III Workshop de Ações Afirmativas e Inclusivas e Diversidade do Campus 10 

Erechim. Marlova informou que colocou os presidentes dos núcleos como 11 

apresentadores na plataforma para apresentação Workshop. O Professor Giovane 12 

informou os passos para fazer o cadastro na plataforma aos que ainda não tinham 13 

esse acesso. Marlova passou a palavra para Juliana e a Márcia  para explanarem 14 

ao grupo o documento que produziram sobre acessibilidade de pessoas com 15 

deficiência visual para nortear  as apresentações dos palestrantes facilitando o 16 

entendimento e a participação de todos já que o evento acontecerá on-line;  17 

iniciando a apresentação Juliana   colocou que realizaram  uma pesquisa sobre o 18 

tema em documentos já existentes; que verificaram a importância deste tema para 19 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/dde-erechim


pessoas cegas; que é muito importante fazer a auto descrição pessoal e do 20 

ambiente do palestrante onde a palestra está sendo desenvolvida; Márcia reforça a 21 

importância deste relato para quem não consegue enxergar; que estruturaram um 22 

documento para nortear as apresentação no evento neste sentido; Juliana 23 

apresentou o documento a todos, colocou os procedimentos que o apresentador 24 

deve ter no início da apresentação, citou como exemplo: “fazer  auto descrição 25 

pessoal, do espaço em que ele se encontra, informar a todos a metodologia de 26 

trabalho”. Que em relação a apresentação o  apresentador deve seguir também 27 

alguns normas na montagem e estruturação das  apresentações, adequando  as 28 

fontes utilizadas e o contraste da apresentação; que estas informações estão 29 

descritas nos documentos da CTA. Juliana e a Márcia colocaram o documento para 30 

apreciação; Prof. Miguelangelo coloca a preocupação em interferir nas 31 

apresentações dos palestrantes para o Workshop;que que imagina estes  estejam 32 

com as apresentações prontas; que acredita ser importante algumas informações; 33 

que fosse avaliado pelo grupo; que acredita que as informações são importantes; 34 

Marcia coloca que tiveram esta preocupação   na produção deste documento; que 35 

poderia ser colocado neste momento somente como sugestão aos palestrantes; 36 

Marlova agradece o trabalho feito e enfatiza a importância para os deficientes 37 

visuais; que concorda em encaminhar aos palestrantes como sugestão, pelo 38 

adiantado do tempo; Marlova da sequência a pauta sobre o andamento e 39 

organização do evento  por cada núcleo; passa a palavra ao Prof. Camila 40 

presidente do núcleo NEPGS; que coloca a dificuldade de participação das escolas; 41 

que esta em contato com a diretora da escola Estadual de Sertão; que está tudo 42 

organizado; Marlova informa que na abertura do evento, poderemos utilizar os 43 

protocolos utilizados no ano passado adequando as informações; Marlova passou a 44 

palavra para a Juliana representante do NAPNE; que colocou que a atividade  do 45 

dia nove já  está organizada, faltando alguns ajustes; que no dia 10 terá uma 46 

atividade  desenvolvida com os alunos da escola municipal Otelo Rosa; que são  47 

alunos do fundamental; que terá a apresentação da Emili e da Keli são estudantes; 48 

que irão colocar suas experiências; que são deficientes visuais; que a  prof. que 49 

trabalha diretamente com a sala especial fará um relato das atividades 50 

desenvolvidas; que a interprete Sílvia dará seu depoimento; que as turmas que a  51 

Keli e a Emili participam estarão assistindo; que a Prof. Fernanda da área do 52 

vestuário colocará o projeto  desenvolvido; que a prof. Valéria da área de alimentos 53 

apresentará o trabalho desenvolvido com alunos com deficiência visual; que o 54 

assunto do trabalho é a fabricação de pães com ervas aromáticas; Marlova passou 55 

a palavra ao núcleo do MUMEM; o representante do núcleo Fábio coloca; que no 56 

dia nove a noite esta organizado; que dia dez com o tema educação como forma de 57 

inclusão está tendo problemas  com a participação das escolas; que está em 58 

contato com a Escola Estadual Erico Veríssimo e com a Escola Estadual Professor 59 

Mantovani; que encaminhou convite para a Décima Quinta Coordenadoria; que o 60 

bolsista Jean  está fazendo um levantamento de e-mail de outras instituições para 61 

convidar; que  as escolas ainda não confirmaram, que  com os palestrantes está 62 

tudo certo; Marlova informa que irá disponibilizar os contatos das escolas que já 63 

participaram em outros eventos; Prof. Giovane enfatiza a importância de buscar a 64 



lista de para fazer convites a pessoas e instituições que já participaram em outros 65 

eventos já promovidos. Fábio informa que a Fernanda irá fazer a linha do tempo de 66 

todos os núcleos colocando em apreciação aos presentes; que todos os presentes 67 

concordaram; que será publicado no site institucional; que a Fernanda ira contatar 68 

todos os núcleos para obter estas informações; Marlova passou a palavra ao Pro. 69 

Miguel Ângelo representante do NEABI o mesmo informa; que em relação aos 70 

palestrantes  e a mediação já esta organizado para sexta feira a tarde e noite; que  71 

em relação ao público, também está preocupado; que concorda com o Fábio em  72 

fazer um convite geral; que temos que dificuldade na participação do público; que 73 

acredita  que o e-mail encaminhado para a Décima Quinta Coordenadoria de 74 

Educação não causa impacto pois muitas vezes o repasse das informações  para 75 

as escolas  é muito demorado; que acredita ser importante encaminhar diretamente 76 

para as escolas; Que  é importante ligar  diretamente para as escolas; que os 77 

alunos do ensino médio de nosso campus irão participar; que é importante na 78 

última semana  reforçar o convite a todos; que  temos em torno de 50 inscritos. 79 

Leonora coloca que muitos destes inscritos são de servidores. O prof. Giovane 80 

reforça que a temática muitas vezes dificulta esta participação pois as pessoas 81 

muitas vezes não gostam de se pronunciar sobre determinados assuntos; que 82 

recebeu retorno de algumas escolas; que os diretores estão muito preocupados em 83 

fazer o que seria dever do estado de propiciar as condições mínimas para o 84 

funcionamento; que os diretores muitas vezes têm que se preocupar com o básico, 85 

exemplo mascaras e álcool etc.  Marlova informa que os nossos alunos 86 

participarem do evento em horário de aula não poderemos emitir certificado. O prof. 87 

Miguelangelo informa que não será em horário de aula. Marlova diz que seria 88 

importante que o encerramento do evento fosse feito pelo Prof. Giovane pois ele é 89 

o coordenador do projeto. Prof. Miguelangelo informa que ele e a Marilha irão 90 

participar de uma reunião para dia treze de outubro com representantes da UERGS 91 

, que está sendo iniciado um movimento para o dia da consciência negra para 92 

planejar evento abrangendo outras entidades. Marlova coloca que devemos realizar 93 

uma avalição pós evento; que a certificação será feita do evento todo. Prof. 94 

Giovane enfatiza a importância de se disponibilizar o link de presença em todos os 95 

eventos; que seria importante cada núcleo fazer avaliação para depois marcarmos 96 

a reunião de avaliação geral. Marlova sugere que a reunião de avaliação seja dia 97 

30 de setembro as 10 horas e todos os presentes concordaram. Marlova agradeceu 98 

a presença de todas e todos. Nada mais havendo a tratar, eu Celso Antonio Dors 99 

lavrei a presente ata, que será por todos assinada, contendo cento e uma (101) 100 

linhas. 101 


