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INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Ações Afirmativas– NAAf - do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Vacaria-RS, consolidado pela portaria nº 70, de 

05 de agosto de 2016, é um setor propositivo e consultivo que media as ações afirmativas na 

instituição, congregando as ações dos núcleos de atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais específicas (NAPNE), de estudos afro-brasileiros e indígenas (NEABI) e estudos 

e pesquisas em gênero e sexualidade (NEPGS).  

O NAAf tem por finalidade: 

I -  Por meio do NAPNE 

a) incentivar, mediar e facilitar os processos de inclusão educacional e profissionalizante 

de pessoas com necessidades educacionais específicas na instituição; 

b) contemplar e implementar as Políticas Nacionais de Educação Inclusiva; 

c) incentivar, participar e colaborar no desenvolvimento de parcerias com instituições que 

atuem com interesse na educação/atuação/inclusão profissional para pessoas com 

necessidades educacionais específicas; 

d) participar do Ensino, Pesquisa e Extensão nas questões relacionadas à inclusão de 

pessoas com necessidades específicas nos âmbitos estudantil e social; 

e) promover a divulgação de informações e resultados de estudos sobre a temática, no 

âmbito interno e externo dos câmpus, articulando ações de inclusão em consonância com a 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

f) promover a cultura da educação para a convivência, aceitação e respeito à diversidade; 

g) integrar os diversos segmentos que compõem a comunidade, propiciando sentimento 

de co- responsabilidade na construção da ação educativa de inclusão na Instituição; 

h) garantir a prática democrática e a inclusão como diretriz do campus; 

i) buscar a quebra de barreiras arquitetônicas, educacionais, comunicacionais e atitudinais 

na Instituição; 

j) promover capacitações relacionadas à inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais específicas. 

 

II – Por meio do NEABI 



 
 

a) propor e promover ações de Ensino, Pesquisa e Extensão orientadas à temática das 

identidades e relações etnicorraciais no contexto de nossa sociedade multiétnica e 

pluricultural; 

b) atuar no desenvolvimento de ações afirmativas no IFRS, em especial na colaboração 

da implantação do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, conforme Leis 

10.639/03 e 11.645/08; Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), que incentiva a 

promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito; 

Decreto no 6.040/07, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais; Lei 12.711/12, que dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 

providências; 

c) definir e atuar na consolidação das diretrizes de Ensino, Pesquisa e Extensão nas 

temáticas étnico-raciais promovendo a cultura da educação para a convivência, compreensão 

e respeito da diversidade; 

d) atuar como órgão proponente e consultivo quanto aos assuntos referentes às políticas 

afirmativas no âmbito do campus, em especial à política de reserva de vagas para indígenas e 

afro-brasileiros (cotas raciais) nos processos seletivos e concursos públicos oferecidos pelo 

campus. 

III – Por meio do NEPGS 

a) implementar políticas de educação para a diversidade de gênero e sexualidade, com 

vistas à promoção do direito à diferença, à equidade, à igualdade e ao empoderamento dos 

sujeitos; 

b) subsidiar a discussão acerca das temáticas de corpo, gênero e sexualidade e seus 

atravessamentos no campo da educação; 

c) atuar na difusão e promoção de estudos e pesquisas relacionadas às temáticas nas quais 

o Núcleo se propõe em diversas áreas e concepções teóricas do conhecimento; 

d) fomentar a transversalidade entre ensino, pesquisa e extensão, incluindo ações de 

formação continuada; 

e) problematizar as temáticas referentes a gênero e sexualidade e como elas têm sido 

abordadas em diferentes espaços, em especial, no âmbito institucional; 

f) atuar na prevenção e no combate às diferentes formas de violências de gênero e sexual; 

g) trabalhar colaborativamente com os setores responsáveis pela articulação com a rede 

de proteção na prevenção e encaminhamento de situações de violências de gênero e sexual; 



 
 

h) promover parcerias com os movimentos sociais na luta em prol de políticas públicas 

para a promoção da equidade de gênero; 

i) propor momentos de capacitação para os/as servidores/servidoras do campus conforme 

demanda, por meio de articulação com outros setores; 

j) apoiar as atividades propostas pelos/pelas servidores/servidoras e pela comunidade no 

que se refere às finalidades do Núcleo. 

OBJETIVOS 

 

O NAAf tem por objetivo atender a Resolução nº 022, de 25 de Fevereiro de 2014, que 

aprova a Política de Ações Afirmativas do IFRS, bem como as Resoluções nº 020, de 25 de 

Fevereiro de 2014, que regulamenta os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNEs), , que regulamenta os Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros e indígenas (NEABIs) do IFRS, Resolução 30 de 28 de Abril de 2015 - Aprova a 

inclusão de cotas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência (PCD) 

nos Processos de Seleção dos Programas de Pós-Graduação do IFRS. Portaria nº 1153 de 19 

de Agosto de 2015 que cria o do CTA - Centro Tecnológico de Acessibilidade e a Instrução 

Normativa PROEX/IFRS nº 10, de 07 de dezembro de 2015 que regulamenta a atuação do 

Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 

JUSTIFICATIVA 

 

A existência do NAAf no Campus Vacaria se justifica, primeiramente, pela natureza dos 

Institutos Federais que, entre suas várias atribuições, deve promover a inclusão social, o 

conhecimento e reconhecimento da pluralidade étnico-racial, de gênero e sexualidade e 

atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, por meio de ações de 

ensino, pesquisa e extensão.  

O cenário do Campus se traduz, numa realidade social e econômica desenvolvida na 

produção rural, gerando uma população de baixa renda e de pouca escolaridade, o que justifica 

a importância da implantação de um Campus do IFRS no município, já que um dos objetivos 

do IFRS é atuar para minimizar os problemas socioeconômicos, ao promover a educação 

profissional, científica e tecnológica, gratuita e de excelência, em todos os níveis e 

modalidades, levando em consideração as demandas dos arranjos produtivos locais e 

formando cidadãos capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável. 



 
 

O IFRS Campus Vacaria, como instrumento da expansão, interiorização da educação no 

país e também de reação às injustiças sociais, orienta-se pela promoção do desenvolvimento 

regional integrado como condição essencial para a garantia da permanência dos cidadãos em 

sua região de abrangência. Prioritariamente, visa atender a Região dos Campos de Cima da 

Serra, que historicamente não possuem acesso à Educação Superior Pública. 

Neste sentido, o IFRS- Campus Vacaria manifesta seu compromisso social de 

desenvolver a escola pública inclusiva que ocupa lugar na família, na comunidade e em todas 

as formas de interação das quais os indivíduos tomam parte, através da educação inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

VIRTUAIS EM 2020 

 

As atividades a seguir ocorreram de forma virtual, tendo em vista a 

suspensão de atividades presenciais, conforme Portaria IFRS n. 

309/2020 e Resolução IFRS n. 020, de 23 de junho de 2020. 

As atividades fizeram parte do Projeto Meet NAAF, cadastrado no 

SIGProj, Edital de Fluxo Contínuo 2020. 

Descrição do Projeto: 

O projeto Meet NAAF é uma ação que visa congregar a comunidade 
acadêmica, por meio da plataforma Google Meet, para discutir assuntos 
afetos aos núcleos que compõem o NAAF, ou seja, ações afirmativas, 
necessidades específicas educacionais, afro-indígena e gênero e 
sexualidade. As ações foram realizadas uma vez ao mês em data e 
horário, conforme disponibilidade dos convidados. O projeto oportunizou 
a ampliação de discussão de tais temáticas, conscientização da 
comunidade acadêmica sobre os assuntos discutidos e, ainda, incentivo 
à pesquisa e a extensão no campus sobre tais temas. 

Palavras-chave: Ações Afirmativas. Estudos. Pesquisa. 

 
Objetivo Geral 

Fomentar a reflexão acerca das ações afirmativas e dos temas de cada 
núcleo que compõem o NAAF. 
 

Objetivos específicos 
Debater sobre as ações afirmativas. 
Discutir a respeito das necessidades educativas especiais. 
Conversar em relação ao assunto gênero e sexualidade. 
Abordar temas em relação as questões afro-brasileiras e indígenas. 
 

 

 

 



 
 

1ª atividade: 

Dia 30/04 - 18h e 30min - Palestra virtual “Saúde Mental em Tempos de 

Isolamento Social”, aberta ao público interno e externo, com a Psicóloga Tainá Faibani, 

mestranda em Psicologia Clínica pela IMED - Campus Passo Fundo/RS e especialista em 

Saúde Mental com ênfase em Dependência Química - Faveni. 

Convite publicado do no site do Campus Vacaria: https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-

conversa-sobre-saude-mental/ 

Fotos da palestra virtual:

 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-conversa-sobre-saude-mental/
https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-conversa-sobre-saude-mental/


 
 

 

 

2ª atividade: 

Dia 06/05 - 18h e 30min - Palestra Virtual “Educação Popular em Direitos 

Humanos em Tempos Necropolíticos”, com o Prof. Dr. Paulo Carbonari (UPF). 

As mudanças causadas pela pandemia do coronavírus provocaram alterações (impactos 

sociais, econômicos e psicológicos) no mundo todo.  Há diversas interpretações para as causas 

e consequências do momento atual. Por isso, o evento teve o intuito de refletir como os direitos 

humanos estão sendo afetados neste período.  (Aberto ao público interno e externo). 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: https://ifrs.edu.br/vacaria/reflexoes-sobre-educacao-

popular-em-direitos-humanos-serao-tema-de-atividade-promovida-pelo-nucleo-de-acoes-afirmativas/ 

Fotos da palestra virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/reflexoes-sobre-educacao-popular-em-direitos-humanos-serao-tema-de-atividade-promovida-pelo-nucleo-de-acoes-afirmativas/
https://ifrs.edu.br/vacaria/reflexoes-sobre-educacao-popular-em-direitos-humanos-serao-tema-de-atividade-promovida-pelo-nucleo-de-acoes-afirmativas/


 
 

 

 

 

3ª atividade: 

Dia 07/05 - 18h e 30min - Palestra virtual “Combate à LGBTFobia em espaços 

institucionais”, com o Jornalista Cristian Puhl, especialista em Ciências Sociais, pela UPF.  

Essa programação realizou-se em alusão ao Dia Internacional contra a Homofobia e a 

Transfobia, que ocorre porque, no dia 17/05/1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

retirou a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças. (Aberto ao público 

interno e externo). 



 
 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: https://ifrs.edu.br/vacaria/combate-a-lgbtfobia-em-

espacos-institucionais-sera-tema-de-conversa/ 

Fotos da palestra virtual:

 

 

 

4ª atividade: 

Dia 13/05 - 18h e 30min - Palestra virtual “Emoções e incertezas diante do 

isolamento social”, com a Psicóloga e Psicanalista Luciana Oltramari Cezar, mestranda em 

Educação pela Universidade de Passo Fundo. Membro dos grupos de pesquisa: “Formação 

Humana e Exercício de si – Estudos de Michel Foucault” e do “NUPEFE – Núcleo de pesquisa 

em fundamentos da educação”. Além disso, é fundadora do projeto “Associação Científica de 

https://ifrs.edu.br/vacaria/combate-a-lgbtfobia-em-espacos-institucionais-sera-tema-de-conversa/
https://ifrs.edu.br/vacaria/combate-a-lgbtfobia-em-espacos-institucionais-sera-tema-de-conversa/


 
 

Psicanálise e Humanidades”, coordenadora do “Núcleo de Infância e Educação” e membro da 

“Rede Bebê”. 

O tema da saúde mental tem ganhado cada vez mais relevância. O aumento dos quadros de 

ansiedade, bem como alterações significativas no sono, transtorno de pânico e depressão já 

tem sido detectado pelos profissionais da área (como por exemplo, em recente estudo da 

Associação Brasileira de Psiquiatria). A prevenção e o enfrentamento dessa situação 

demandam um olhar atento de todos.  

Convite publicado no site do Campus Vacaria: https://ifrs.edu.br/vacaria/emocoes-e-

incertezas-diante-do-isolamento-social-serao-temas-de-atividade/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

https://www.abp.org.br/post/atendimentos-psiquiatricos-no-brasil-sofrem-impacto-da-pandemia-de-covid-19
https://www.abp.org.br/post/atendimentos-psiquiatricos-no-brasil-sofrem-impacto-da-pandemia-de-covid-19
https://ifrs.edu.br/vacaria/emocoes-e-incertezas-diante-do-isolamento-social-serao-temas-de-atividade/
https://ifrs.edu.br/vacaria/emocoes-e-incertezas-diante-do-isolamento-social-serao-temas-de-atividade/


 
 

 

 

5ª atividade: 

Dia 20/05 - 19h - Conversa virtual sobre o tema “Nem tão doce lar: violência 

doméstica em tempos de pandemia”, com a Dra. Bianca Acioly de Araújo, Promotora de 

Justiça em Vacaria. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/promotora-bianca-acioly-de-araujo-mediara-conversa-virtual-no-

dia-20-05/ 

Fotos da conversa virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/promotora-bianca-acioly-de-araujo-mediara-conversa-virtual-no-dia-20-05/
https://ifrs.edu.br/vacaria/promotora-bianca-acioly-de-araujo-mediara-conversa-virtual-no-dia-20-05/


 
 

 

 

 

 

6ª atividade: 

Dia 28/05 - 18h - Conversa virtual sobre o tema “Pesquisa, ensino e relações 

étnico-raciais”, com a doutoranda em Geografia Daniele Machado Vieira 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 



 
 

https://ifrs.edu.br/vacaria/relacoes-etnico-raciais-serao-pauta-de-atividade-do-naaf-do-

campus/ 

Fotos da conversa virtual: 

 

 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/relacoes-etnico-raciais-serao-pauta-de-atividade-do-naaf-do-campus/
https://ifrs.edu.br/vacaria/relacoes-etnico-raciais-serao-pauta-de-atividade-do-naaf-do-campus/


 
 

 

 

7ª atividade: 

Dia 01/06 - 18h e 30min - Conversa virtual sobre o tema “A voz das mulheres”, 

com Ingra Costa e Silva, jornalista, especialista em ciências sociais e em jornalismo em mídias 

digitais. Ainda, é pesquisadora na área de gênero, interseccionalidade e religiões de matriz 

africana; colaboradora do coletivo de mídia alternativa “Manifesto”; membra fundadora do 

coletivo feminista “Maria, Vem com as outras” e formadora da Emancipa Mulher. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-a-voz-das-mulheres-no-dia-01-

06/ 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-a-voz-das-mulheres-no-dia-01-06/
https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-a-voz-das-mulheres-no-dia-01-06/


 
 

Fotos da palestra virtual:

 

 



 
 

 

 

8ª atividade: 

Dia 10/06 - 19h - Conversa virtual sobre o tema “Atualidade do protesto negro”, com a 

palestrante Karen Santos: Militante do coletivo alicerce; Frente Quilombola RS. Professora e 

vereadora em POA. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-conversa-sobre-a-atualidade-do-protesto-negro/ 

Fotos da palestra virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-conversa-sobre-a-atualidade-do-protesto-negro/


 
 

 

 

 

 

9ª atividade: 

Dia 26/06 - 19h - Conversa virtual sobre o tema “LGBTfobia nos espaços institucionais”,  

Esta atividade fez parte de uma ação conjunta entre os Núcleos de Estudos e Pesquisas em 

Gênero e Sexualidade (Nepgs) e de Ações Afirmativas (Naafs) do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul (IFRS), em alusão ao Dia do Orgulho LGBTI - 28 de junho. 



 
 

Palestrantes: Cristian Puhl, jornalista, especialista em Ciências Sociais, ativista em Direitos 

Humanos e LGBTs; coorganizador e colaborador do Coletivo Manifesto de Mídia Alternativa. 

Mediadora: Ingra Costa e Silva, jornalista; especialista em Ciências Sociais e em Jornalismo 

em Mídias Digitais; pesquisadora na área de gênero, interseccionalidade e religiões de matriz 

africana; colaboradora do Coletivo Manifesto de Mídia alternativa; membra fundadora do 

Coletivo Feminista Maria vem Com as Outras; formadora da Emancipa Mulher. 

Convite publicado no site do IFRS: 

https://ifrs.edu.br/lives-vao-refletir-pautas-ligadas-a-comunidade-lgbti/ 

 

https://ifrs.edu.br/lives-vao-refletir-pautas-ligadas-a-comunidade-lgbti/


 
 

 

 

10ª atividade: 

Dia 03/07 - 19h - Conversa virtual sobre o tema “Justiça Restaurativa e Comunicação 

não violenta no ambiente escolar”, com a Professora Cassiane Paganela da Silva, assessora 

pedagógica na 23ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), onde atua, entre outras demandas, 

como facilitadora e mediadora de conflitos. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-justica-restaurativa-e-

comunicacao-nao-violenta-na-escola-no-dia-03-07/ 

Fotos da palestra virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-justica-restaurativa-e-comunicacao-nao-violenta-na-escola-no-dia-03-07/
https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-da-conversa-virtual-sobre-justica-restaurativa-e-comunicacao-nao-violenta-na-escola-no-dia-03-07/


 
 

 

 

 

11ª atividade: 

Dia 16/07 - 18h e 30min - Conversa virtual sobre o tema “Desafios dos povos indígenas 

na sociedade e na educação”, com os palestrantes: 

Bruno Ferreira Kaigang - professor de História no Instituto Estadual de Educação Indígena 

Angelo Manhká Miguel (na terra Indígena Inhacorá, São Valério do Sul – RS), especialista 

em Educação, Diversidade e Cultura Indígena, mestre e doutorando em Educação pela 

UFRGS. 



 
 

Maria Inês de Freitas – Graduada em Pedagogia pela Unijuí; especialista em educação de 

adultos na perspectiva da educação popular pela UFRGS; mestra em Educação também pela 

UFRGS e estudante do curso de Direito na UFSM; 

Danilo Braga Kanhgag – liderança indígena tradicional e de movimento desde 1995, possui 

graduação em História pela Unijuí; mestre em história social pela UFRGS e doutorando em 

História Social, também pela UFRGS. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-os-desafios-dos-povos-indigenas-

na-sociedade-e-na-educacao/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

 

 

 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-os-desafios-dos-povos-indigenas-na-sociedade-e-na-educacao/
https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-os-desafios-dos-povos-indigenas-na-sociedade-e-na-educacao/


 
 

 

 

12ª atividade: 

Dia 28/07 - 19h - Conversa virtual sobre o tema “Inclusão? Desafios éticos na 

contemporaneidade”, com o palestrante Juan Bolívar Peña Mujica, graduado em Fisioterapia 

pela Universidade de Caxias do Sul, mestrando em Educação pela Universidade de Caxias do 

Sul e Fisioterapeuta no Centro Clínico da UCS. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/inclusao-sera-tema-de-conversa-virtual/ 

Fotos da palestra virtual:

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/inclusao-sera-tema-de-conversa-virtual/


 
 

 

 

13ª atividade: 

30/07 - 18h - Roda Cultural alusiva ao Dia da Mulher Negra, Latino-americana e 

Caribenha 

Esta atividade foi realizada em conjunto com o Campus Farroupilha, sendo parte do evento 

organizado pelos diversos campi do IFRS, por meio de núcleos de Ações Afirmativas (NAAf),  

de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (Neabi) e  de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade 

(Nepgs),  em alusão ao Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado dia 

25 de julho. 



 
 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/campi-de-vacaria-e-farroupilha-promovem-roda-cultural-no-dia-30-07/ 

Convite publicado no site do IFRS: 

https://ifrs.edu.br/nucleos-do-ifrs-promovem-programacao-online-em-alusao-ao-dia-da-mulher-

negra-latino-americana-e-caribenha/ 

Fotos do evento virtual: 

 

 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/campi-de-vacaria-e-farroupilha-promovem-roda-cultural-no-dia-30-07/
https://ifrs.edu.br/nucleos-do-ifrs-promovem-programacao-online-em-alusao-ao-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha/
https://ifrs.edu.br/nucleos-do-ifrs-promovem-programacao-online-em-alusao-ao-dia-da-mulher-negra-latino-americana-e-caribenha/


 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

*Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, do Campus Vacaria 

 

 



 
 

 

*Estudante do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus 

Vacaria 

 

 

*Estudante do Curso Técnico em Multimídia Integrado ao Ensino Médio do Campus 

Vacaria 



 
 

 

*Estudante do Curso Técnico em Multimídia  Integrado ao Ensino Médio, do Campus 

Vacaria 

 

*Estudante do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do Campus Vacaria 

 

14ª atividade: 

Dia 03/09 - 19h30min - Roda de Conversa NAAF e Movimento Estudantil. 

Convidadas: Maria Luísa Lima (discente do terceiro ano do curso técnico em Agropecuária, 

membro do Nepgs, Neabi, Grêmio estudantil e integrante do coletivo Ovelhas Negras de 



 
 

Ibirubá); Gabrielle Duarte dos Santos (estudante de Geoprocessamento e vice-presidente do 

movimento estudantil unificado do campus Rio Grande); Laura Becker (aluna do técnico em 

Meio Ambiente integrado ao ensino médio, 4º ano, e vice-presidente do GE Dandaras); 

Paloma Anelise (discente do técnico em Produção Audiovisual integrado ao ensino médio, 2° 

ano e Tesoureira do GE Dandaras); 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-roda-de-conversa-com-movimento-estudantil/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

 

15ª atividade: 

Dia 10/09 - 19h - Evento “As mulheres na música” - com a Professora e musicista Thais 

Nascimento. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-convida-para-evento-as-mulheres-na-musica/ 

Fotos do evento virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-roda-de-conversa-com-movimento-estudantil/
https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-convida-para-evento-as-mulheres-na-musica/


 
 

 

 

 

16ª atividade: 

Dia 23/09 - 18h - Palestra virtual: “Como derrotar o Nazifascismo” - com Márcia Tiburi. 

Filósofa, artista plástica, escritora, política brasileira e feminista. Doutora em Filosofia pela 

UFRGS. Professora universitária na Universidade Paris 8 – França. Pós-doutora em Artes pelo 

Instituto de Artes da UNICAMP. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 



 
 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-evento-como-derrotar-o-nazifascismo-com-marcia-

tiburi/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

 

 

17ª atividade: 

Dia 29/09 - 19h - Palestra virtual: “A diversidade invisível: Altas Habilidades, 

Superdotação e a vida profissional”, com Christine da Silva Schröeder, Mestre e Doutora 

em Administração pela UFRGS, Professora na Escola de Administração – UFRGS, autora do 

livro “A diversidade invisível: as pessoas AH/SD e a vida profissional.” 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-evento-como-derrotar-o-nazifascismo-com-marcia-tiburi/
https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-evento-como-derrotar-o-nazifascismo-com-marcia-tiburi/


 
 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/altas-habilidades-superdotacao-e-a-vida-profissional-serao-temas-

de-evento-online-no-dia-29-09/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

 

 

18ª atividade: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/altas-habilidades-superdotacao-e-a-vida-profissional-serao-temas-de-evento-online-no-dia-29-09/
https://ifrs.edu.br/vacaria/altas-habilidades-superdotacao-e-a-vida-profissional-serao-temas-de-evento-online-no-dia-29-09/


 
 

Dia 08/10 - 19h - Conversa virtual: “Música, canto e lágrimas: sobre musicistas e 

violência doméstica”, com Gabriela Nascimento, graduada em Biologia e Mestra em 

Etnomusicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de 

especialista em gestão escolar. Atualmente, é doutoranda em Etnomusicologia pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e atua como musicista e educadora musical. 

 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-do-evento-musica-canto-e-lagrimas-sobre-musicistas-e-

violencia-domestica/ 

Fotos da palestra virtual: 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-do-evento-musica-canto-e-lagrimas-sobre-musicistas-e-violencia-domestica/
https://ifrs.edu.br/vacaria/participe-do-evento-musica-canto-e-lagrimas-sobre-musicistas-e-violencia-domestica/


 
 

 

 

19ª atividade: 

Dia 18/11 - 19h - Conversa virtual: “Cultura Indígena Kaingang e Direitos Indígenas”, 

com Marcio Katánh Manoel Antonio, indígena, graduado em Pedagogia, pós-graduado em 

Orientação e Supervisão Escolar (Faculdade UNINA) e graduando em Direito pela 

Universidade Federal do Pampa – Unipampa. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-cultura-kaingang-e-direitos-

indigenas/ 

Fotos da palestra virtual: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-cultura-kaingang-e-direitos-indigenas/
https://ifrs.edu.br/vacaria/naaf-promove-atividade-sobre-cultura-kaingang-e-direitos-indigenas/


 
 

 

 

 

20ª atividade: 

Dia 20/11 - 19h - História do Clube União da Glória, de Vacaria - RS, evento realizado 

entre a equipe do projeto de extensão “Clube União da Glória: vivência dos territórios negros 

em Vacaria” e o NAAf do Campus Vacaria sobre a história e papel do Clube União da Glória 

na constituição de um espaço de resistência do povo negro na cidade. Palestrantes: Emerson 

de Souza Santos – presidente do clube; Gessi de Lourdes dos Santos – filha de um sócio 

fundador; Luis Ariosto dos Santos – filho de um sócio fundador/ ex-mestre de bateria da escola 



 
 

de samba; Márcia de Campos Barbosa – filha de um sócio fundador; João Batista de Lima – 

ex-diretor social do clube. 

Convite publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/historia-do-clube-uniao-da-gloria-sera-tema-de-conversa-on-line/ 

Fotos da conversa virtual: 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/historia-do-clube-uniao-da-gloria-sera-tema-de-conversa-on-line/


 
 

 

 



 
 

 

 

 

21ª atividade: 

Dia 25/11 - 19h - Cotistas Negros da UFSM e o Mundo do Trabalho - Com a Prof. Dra. 

Maria Rita Py Dutra. Doutora em Educação (PPGE/ UFSM). Área de Concentração: Políticas 

Públicas, na pesquisa sobre Cotistas Negros da UFSM e o Mundo do Trabalho. Mestrado em 

Ciências Sociais, Área de Concentração: Instituições, Cultura e Globalização (UFSM), com a 

pesquisa Relação entre Capital Cultural e Consciência Racial de Professoras Negras.  

Esta atividade fez parte do evento “Novembro Negro IFRS”, contemplando várias palestras e 

atividades virtuais de outros campi do IFRS. 

Convite geral publicado no site do Campus Vacaria 



 
 

https://ifrs.edu.br/vacaria/novembro-negro-ifrs-agenda-de-atividades/ 

Fotos da atividade: 

 

 

 

22ª atividade: 

Dia 10/12 - 19h - Conversa virtual sobre Representatividade com Selmari Etelvina Souza 

da Silva. Professora, formada em Pedagogia e Filosofia; pós-graduada em gestão escolar; 

vereadora e atual presidente do legislativo municipal de Vacaria/RS. 

Convite geral publicado no site do Campus Vacaria: 

https://ifrs.edu.br/vacaria/novembro-negro-ifrs-agenda-de-atividades/


 
 

https://ifrs.edu.br/vacaria/conversa-sobre-representatividade/ 

Fotos da conversa virtual: 

 

 

 

https://ifrs.edu.br/vacaria/conversa-sobre-representatividade/

