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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS  
 

Aulas desenvolvidas no horário estabelecido, com exercícios após a aula dada , valendo como 
avaliação sobre o conhecimento adquirido. Caso haja algum aluno que não correspondeu 
positivamente ao assunto, é explicado novamente o assunto e refazer de imediato a atividade.  
Variar a forma de abordar os conteúdos é importante para a aula não ficar cansativa. 
Formas diferentes de abordar os assuntos como aula invertida ( como os alunos não estão 
habituados em ler em casa) a aula não fica como eu gostaria que ficasse, mas vale a pena em 
insistir. 
Estou a disposição para tirar dúvidas sobre o assunto além dos estudos orientados quando estiver 
no IFRS ou por email. 
Substituição em filosofia nas turmas de 3º anos de fev a abr de 2018, até a professora titular se 
apresentar apta para assumir as turmas. 
As demais atividades sempre que possível estou a disposição. 
Sou professora de ensino médio, atividades relacionadas ao ensino técnico, não faço parte. 
 
 
 

 
1.1 PROJETOS DE ENSINO 
 

Título do Projeto: 

Participantes:  

Atividades realizadas:  

 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

Título do Projeto:  
 

Participantes: 

Atividades realizadas:  
 



3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

 

Título do Projeto: 

Participantes:  

Atividades realizadas:  

Em tempo:Os Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, não parte,Porque foi estabelecido em 
2010 que somente quem tinha Doutorado poderia participar.Só tenho pós - graduação. 
 
 
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
 

Faço parte do NIEPE -  Núcleo de Ciências e da Saúde e Colegiado de Cursos das turmas que 
ministro aulas.. 
 
 
 
 

 
5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 
 
 

No momento não participo.. 
 
 
 
 
 

 
6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Data:13 de julho de 2018 
 
 


