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Aos seis (06) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022), as nove 1 

(09) horas, ocorreu de forma híbrida a reunião dos núcleos do campus. Através de 2 

webconferência pelo endereço: meet.google.com/rwf-bzks-brj, e também 3 

presencialmente na sala 109 – bloco 1, no IFRS Campus Erechim, estavam 4 

presentes os membros dos núcleos NAPNE, NEABI, NuMem e NEA: Marlova 5 

Elizabete Balke, Fábio krzysczak, Leonora Marta Devensi, Fernanda Elisa de 6 

Oliveira Venturini, Miguelângelo Corteze, Celso Antônio Dors, Márcia Racoski, 7 

Muriel Oliveira, Denise Olkoski e Jonatan Antônio Tonin. Justificaram ausência as 8 

coordenadoras do NEPGS e NAC, Camila Carmona Dias e Elisa Iop. Marlova fez a 9 

abertura da reunião agradecendo a presença de todos e todas e dando sequência a 10 

pauta. 1. calendário inclusivo 2022; Marlova dá início falando sobre o calendário 11 

inclusivo do ano passado, e as ações dos núcleos dentro do calendário. Leonora, 12 

no momento da reunião, abriu uma planilha com as ações dos núcleos e realizou 13 

o preenchimento a partir das informações sobre as ações realizadas e/ou 14 

projetadas pelos núcleos, esta planilha ficará disponível para ser incrementada 15 

pelos participantes de cada núcleo. Marlova passa a palavra para que os 16 

representantes dos núcleos coloquem as ações desenvolvidas por cada núcleo. 17 



Márcia informa atividade realizada em alusão à semana dos povos indígenas, que 18 

consistiu num diálogo com Joel Kuaray, Cacique Guarany da comunidade de Mato 19 

Preto de Erebango. Miguelângelo falou sobre as datas das atividades do NEABI e 20 

algumas ações do NUMEM também, sendo que em maio deste ano será o 21 

lançamento de um documentário, organizado pelo André, parceiro do IFRS, sobre 22 

os alforriados negros da região do Alto Uruguai, o qual o NEABI está trabalhando 23 

para realizar o lançamento. Pelo NEA, o Jonatan colocou as atividades que estão 24 

sendo pensadas, dentre elas a participação no Erechim RALLY Brasil, onde o 25 

NEA será parceiro na conscientização ambiental dentro do evento junto com a 26 

Ong ELOVERDE, nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio. Também estão ocorrendo as 27 

atividades em parceria com a UFFS na organização do curso que serão 28 

registradas na planilha. Marlova colocou que o NAC e o NEPGS farão o registro 29 

das ações na planilha posteriormente, em função de não haver representantes 30 

durante a reunião. Fábio, pelo NuMem coloca as atividades que o núcleo realizou 31 

ano passado e pretende dar segmento neste ano, como a Semana do Patrimônio, 32 

assim como o concurso de fotografia. Também a partir da entrada do bolsista será 33 

retomada a questão da linha do tempo que precisa ser alimentada no site. Celso 34 

falou sobre as ações do NAPNE as quais serão postas na planilha 35 

posteriormente. Logo que Denise chegou na reunião complementou falando sobre 36 

os projetos submetidos e que o núcleo já possui estagiário e monitora através dos 37 

projetos de ensino, falou também sobre as ações do NEA, colocando que estão 38 

ocorrendo várias parcerias externas, como no caso do projeto junto ao presídio, 39 

construção do meliponário, curso de alimentação, jardim sensorial, ações de 40 

organização dos resíduos do campus junto aos terceirizados, participação em 41 

atividades da CIASE (25/5), e participação junto ao Rally em Erechim. 2. Projetos 42 

de ensino, pesquisa e extensão 2022. Dando abertura a ponto de pauta Marlova 43 

colocou os projetos submetidos e aprovados que agora estão em processo de 44 

seleção de bolsistas, onde cada coordenador irá realizar a seleção dos candidatos 45 

bolsistas. Dentro desta pauta também dialogou-se sobre a forma de Organização 46 

do IV Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do IFRS 47 

Campus Erechim; Marlova abriu o diálogo trazendo uma lembrança de como foi 48 

organizado o III Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do 49 

IFRS Campus Erechim em 2021 e abriu para as ideias e sugestões colocando que 50 

precisará haver um coordenador e será necessário também uma previsão de data 51 

para evento. Os participantes da reunião foram sugerindo uma organização em um 52 

turno para cada núcleo, com liberdade para organizar a metodologia e o público, o 53 

evento a princípio será presencial e a sugestão de data em função dos feriados de 54 

setembro ficou para 27, 28 e 29 de setembro deste ano, procurando não realizar 55 

atividades noturnas. A Extensão ficou responsável por criar planilha no drive para 56 

que cada núcleo coloque as atividades pretendidas e assim ir organizando o projeto 57 

que precisará ser submetido até julho para que haja tempo de organizar, fazer o 58 

contato com ministrantes e ter todo o mês de setembro para divulgar o evento. 59 

Sobre os editais de extensão e indissociáveis para seleção de bolsistas que estão 60 

abertos, Denise sugeriu que a divulgação fosse mais direta em sala de aula para o 61 

ensino médio, explicando o que são e quais são os projetos. 62 
 Encaminhamentos: Leonora durante a reunião mesmo já colocou no drive a 63 

planilha para que cada núcleo preencha com as respectivas atividades anuais do 64 

núcleo. Ficou definido que o IV Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e 65 

Diversidade do IFRS Campus Erechim será organizado pelos núcleos, ficando um 66 

turno para cada núcleo e podendo as atividades serem para público interno e/ou 67 



externo, sendo que as propostas de atividades serão descritas na planilha que a 68 

Extensão colocará à disposição no drive para os núcleos. Na próxima reunião será 69 

organizada a submissão do projeto do IV Workshop de Ações Afirmativas, 70 

Inclusivas e Diversidade do IFRS Campus Erechim. A próxima reunião será no mês 71 

junho não tendo data definida ainda. Nada mais tendo a relatar eu Fernanda Elisa 72 

de Oliveira Venturini, lavrei a presente Ata, contendo setenta e três (73) linhas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                73 


