
ATA NÚCLEOS 03/2022

Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às

quatorze (14) horas, ocorreu a reunião dos Núcleos do IFRS Campus Erechim na sala

408.1 do Bloco 04. Estiveram presentes Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, Jonatan

Maicon Antônio Tonin, Marlova Elizabete Balke, Denise Olkoski, Miguelangelo Corteze,

Leonora Marta Devensi, Márcia Maria Racoski, Fabio Roberto Krzyscak e discente Ana

Paula Hartmann. Depois de aberta a reunião a coordenadora Marlova apresentou a pauta

como segue: Primeiro tema foi: 1. Participação ou não do desfile de sete de setembro:

Decidiu-se pela não participação dos Núcleos nesse evento. O segundo ponto da pauta

foi: 2. Feira do Livro de Erechim que será realizada dentro da Frinape – Feira comercial

de industrial de Erechim em novembro. A Feira terá uma composição interinstitucional de

entidades da educação como a UFFS, o IFRS, a UERGS, a URI, o Sesc e a Secretaria

Municipal de Cultura e Esporte e será realizada de doze a vinte de novembro de dois mil e

vinte e dois. Nela cada instituição terá espaços destinados às atividades de acordo com

um cronograma que será disponibilizado. Terá também espaço para lançamento de livros.

O IFRS precisa informar as atividades para reservar espaços na Feira. Precisa ver

também se terá espaço de exposição e amostra de arte e cultura. Assim, ficou decidido

na reunião que cada Núcleo terá até a próxima quinta-feira para preencher a tabela

compartilhada pelo e-mail da Extensão, pois no dia 26/08 haverá a reunião com os

organizadores da Feira e serão apresentadas as propostas previstas de cada instituição.

O quarto ponto da pauta foi sobre: (IV) Workshop de ações afirmativas, inclusivas e

da diversidade que todos os anos os núcleos, junto com a coordenação da extensão

promovem. Esse evento será nos dias vinte e sete (27), vinte e oito (28) e vinte e nove

(29) de setembro de dois mil e vinte e dois. Cada núcleo terá as suas atividades



propostas, as quais estão compartilhadas na tabela com a extensão e os coordenadores

dos Núcleos, sendo: terça-feira (27/10) turno da tarde será desenvolvida atividade do

Núcleo de Arte e Cultura com a colaboração da discente Ana Paula Hartmann e no turno

da noite abertura do evento com palestra proposta pelo Nepgs com a participação do

procurador jurídico do IFRS, Albert Caravaca; no dia (28/10) ficou definido para o turno da

tarde atividade desenvolvida pelo NEABI e turno da noite para o NEA com atividade sobre

“A Importância das Abelhas Nativas para a diversidade”; no dia (29/10) haverá uma

palestra no turno da tarde organizado pelo NAPNE com a temática de “Saúde Mental” -

Palestrante Gabriele Albuquerque da Silva e no turno da noite a atividade será organizada

pelo NuMem: 1ª palestra-> “Crimes de racismo e injúria racial e seus precedentes” (Ms.

Germano Alves de Lima - Delegado/Professor) 2ª Palestra: “A mão de obra escrava no RS

e a formação das comunidades remanescentes de Quilombolas” (Ms. Áxsel de Oliveira -

Professor/Doutorando). Assuntos Gerais: Apresentação sobre a possibilidade de diárias,

as quais após o Setor de Extensão consultar o Setor Administrativo, este informou que

será possível utilizar duas diárias. Transporte: as orientações do DAP é possível utilizar

de acordo com a Legislação vigente. Lanche para o evento: Foi encaminhado e-mail para

o setor administrativo reservando 1250 biscoitos, sendo que cada Núcleo em sua

atividade terá entrar em contato com a infraestrutura e com a funcionária Geni Machado

para o café, entretanto estudantes do Ensino Médio Integrado do Campus Erechim

deverão direcionar-se a merenda escolar. Foi dialogado sobre a falta de participação da

comunidade acadêmica nas respectivas atividades. A reunião foi encerrada e eu,

Miguelângelo Corteze, presidente do Neabi, redigi a presente ata.


