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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS  
 

Ao longo do semestre fiz atendimento de estudos orientados com alunos que me procuraram nos               
horários definidos para cada turma. O procedimento de recuperação paralela previamente           
apresentado para as turmas foi conduzido em cada uma das turmas, havendo aulas de reforço e                
atividades para composição da nota de recuperação. A Recuperação de conteúdo é realizada em              
aula após o período de aplicação de prova e durante os estudos orientados. Ofereço horários além                
dos previstos para os alunos que não podem comparecer nos horários de estudos orientados              
estabelecidos.Foi feito o atendimento aos pais/responsáveis e participei dos conselhos de classe e             
pré-conselhos conforme calendário acadêmico. 
Sou conselheiro da turma 4TQ-Tarde. 
Realizei diversas substituições de professores, devidamente registradas no SIA. 
Sou orientador de estágio curricular de 3 alunas do curso TQ: Bruna Silva do Amaral, Micheli                
Santos Orback e Larissa Schneider Bergmann. 
Estou orientando 3 projetos inscritos na Mostra IFTec 2018 sobre assuntos relacionados a Ciências              
Biológicas. 

 
1.1 PROJETOS DE ENSINO 
 

Título do Projeto: não se aplica 

Participantes:  

Atividades realizadas:  

 
 
2. ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

Título do Projeto: Produção de substratos derivados de resíduos da agricultura familiar da serra 
gaúcha para o cultivo axênico de cogumelos comestíveis. 
EDITAL PROPPI Nº 77/2017 – FOMENTO INTERNO 2018/2019 
Cadastro SIGProj: 295443.1612.304786.07032018 
 

Participantes: Eder Silva de Oliveira (Coordenador) 



. Gustavo Costenaro Velho (Bolsista BICET 8h/semana) - EDITAL Nº 20, de 12 de abril de 2018 - 
Seleção de Bolsista de Iniciação Científica e/ou Tecnológica- complementar ao Edital n° 58/2017, 
vinculado ao Edital IFRS nº 77/2017 - Fomento Interno 2018/2019. 
 
. Larissa Schneider Bergmann (Bolsista Voluntária 8h/semana) 

Atividades realizadas: Todos os pontos do cronograma do projeto foram realizados. Os bolsistas             
auxiliaram na preparação da infraestrutura do laboratório para a realização do projeto, através da              
construção de uma estufa de incubação para o desenvolvimento de cogumelos comestíveis e             
instalação da autoclave para esterilização de meios de cultura e vidrarias. Foi realizada a coleta de                
resíduos vegetais e sua preparação para o cultivo de cogumelos comestíveis. Os bolsistas             
auxiliaram na formulação dos substratos, esterilização e inóculo dos fungos. Nesta fase do projeto,              
o crescimento micelial dos fungos está sendo monitorado, observando as condições ambientais de             
temperatura e umidade diariamente. Agora os bolsistas estão escrevendo o resumo do trabalho             
que será apresentado na III Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como na Mostra IFTec                
do campus.  

 
3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 
 

Título do Projeto: não se aplica 

Participantes:  

Atividades realizadas:  

 
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

. Colegiado de Curso  TQ - Portaria Nº 143, de 18 de maio de 2018 

. Colegiado de Curso  TP - Portaria Nº 144, de 18 de maio de 2018 

. Colegiado de Curso  TFM - Portaria Nº 145, de 18 de maio de 2018 

. Presidente NIEPE Ciências Biológicas e da Saúde - Portaria Nº 078, 01 de março de 2018 

. Membro CAGPPI - Portaria Nº 135, 07 de maio de 2018 

. Membro do Grupo de Trabalho da Incubadora Campus Caxias do Sul - Ordem de Serviço Nº 015, 
de 05 de março de 2018 
. Membro da Comissão de Inventário do Campus Caxias do Sul - Ordem de Serviço Nº 042, de 18 
de maio de 2018 
 
 

 
5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 
 

Formação Pedagógica: 
- A compreensão das facetas emocionais dos adolescentes e a implicação disto em seu 

posicionamento no mundo". 
- Formação Pedagógica do início das aulas 

 
 
 
 
 

 



 
6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 
 

Estou cadastrado no banco de avaliadores ad hoc da rede federal. Neste semestre fui avaliador de 
vários projetos submetidos a diversos editais de fomento à pesquisa. 
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