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1. ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS
Aulas: foram ministradas 4 componentes curriculares para 5 turmas, totalizando 14 períodos
semanais, sendo eles:
 Ensaios Mecânicos (ED/END) para o Curso Superior de Tecnologia em Processos
Metalúrgicos;
 Processos de Conformação I para o Curso Superior de Tecnologia em Processos
Metalúrgicos;
 Tratamentos Térmicos II para o Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos;
 Conformação Mecânica I para o Curso Técnico em Fabricação Mecânica, manhã e tarde.
Estudos orientados e/ou recuperação paralela: Os estudos orientados foram ofertados nas
terças-feiras, das 19h00 às 20h30, nas quartas-feiras, das 15h30 às 17h30, e nas quintas-feiras,
das 19h00 às 20h30. Houve baixa procura presencial pelos alunos, sendo que todas foram no
Curso Técnico. Entretanto, houveram muitos atendimentos por e-mail e/ou em horários
demandados pelos alunos foram da oferta formal, necessitando flexibilidade pelo docente para
adequar essa situação às demais atividades exercidas. As recuperações paralelas qualitativas e
quantitativas foi oportunizado no turno inverso para o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio e
alguns alunos de ambas as turmas demandaram por tal atividade, visando também melhorar o
rendimento no primeiro trimestre. No Curso Superior, ocorreu em ao longo do processo através do
acompanhamento do docente, tanto prévia e posterior as aulas, quanto em data prevista no
calendário acadêmico para oportunizar a melhoria do desempenho dos estudantes.
Orientação de estágio: Foram iniciadas as orientações de estágio para seis alunos(as), sendo
eles: Gabriele Frizzo Ribeiro, Jean Gonçalves Pereira, Mateus Dalongaro Pires, Tamires Fantinel
Trevisan, Thiago Lima dos Santos e William da Cunha de Souza. Dentre as ações realizadas,
destacam-se a definição do local de estágio, elaboração do plano de atividades e orientações sobre
o Relatório de Estágio.
Professor conselheiro: Fui eleito pela turma de 3º ano do Curso Técnico em Fabricação Mecânica
no turno da manhã como professor conselheiro. Tal atribuição demandou a participação em reunião
específica com a Coordenadoria de Ensino, reuniões com alunos para, pré-conselho e a devolutiva
do Conselho de Classe e, ainda, participação nos Jogos de Integração como conselheiro do time
de futsal.
Conselho de Classe e Pré-Conselhos: participei da atividade no final do primeiro trimestre em 21
de junho para as duas turmas do 3º TFM, conforme OS nº 047 de 2018.
Reuniões Pedagógicas: Participação das duas reuniões da formação pedagógica, ocorridas nos
dias 15 e 16 de fevereiro de 2018.
Reunião de pais ou responsáveis: Reunião de pais ou responsáveis dos alunos dos 2º e 3º anos

do curso Técnico em Fabricação Mecânica, em 07 de abril, conforme OS nº 025 de 2018.
Atendimento aos pais ou responsáveis: Atendimento aos pais ou responsáveis dos alunos do
curso Técnico em Fabricação Mecânica, em 30 de junho, conforme OS nº 051 de 2018.
Participação em bancas: Participação em banca de Trabalho de Conclusão de Curso do aluno
Edenilson Rodrigues de Mattos, do Curso Superior de Tecnologia em Processos Metalúrgicos, cujo
o título era “Influência dos Parâmetros de Soldagem em Juntas Soldadas para Aços de Alta
Resistência e Baixa Liga” em 12 de julho.
Substituições de aulas: contribui para a substituição de colegas em 7 oportunidades, auxiliando o
bom andamento de atividades propostas, sendo elas:
 3 substituições em fevereiro -História I (3º TFM Manhã), História I (3º TFM Manhã) e Ética e
Relações Humanas (TPM);
 2 substituições em março – Inglês (2º TP Tarde) e Educação e Trabalho (3º TA);
 1 substituição em maio – Automação e Controle (4ºTFM Tarde);
 1 substituição em julho – História II (4ºA Tarde).

1.1

PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto:
Desenvolvimento de Material de Apoio Didático para os Componentes Curriculares de Ensaios
Mecânicos e Processos de Conformação I
Protocolo do Sistema Eletrônico: 296902.1627.259999.01032018
Edital IFRS nº 080/2017 – Bolsas de Ensino 2018
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Manuela Damiani Poletti da Silva (Colaboradora) e Ana
Paula Oliveira Joaquim Schalcher (Bolsista).
Atividades realizadas:
 Reuniões sobre planejamento do projeto.
 Acompanhamos das aulas de Ensaios Mecânicos (ED-END) do Curso TPM.
 Elaboração de dois capítulos preliminares da apostila de Ensaios Mecânicos.
Título do Projeto:
Oficina de Elaboração e Reformulação de Projetos Pedagógicos
Protocolo do Sistema Eletrônico: 301369.1625.259999.24032018
Edital IFRS nº 081/2017 – Fluxo Contínuo 2018
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Manuela Damiani Poletti da Silva (Colaboradora), Silvana
Kissmann (Colaboradora), Viviane Catarini Paim (Colaboradora) e Rose Elaine Barcellos Duarte
Arrieta (Colaboradora).
Atividades realizadas:
 Inscrição da comunidade interna na oficina.
 Execução da oficina com participação dos coordenadores de cursos, membros do
colegiados e NDE dos cursos e demais colaboradores da reformulação dos PPCs.
 Avaliação da oficina através de formulário eletrônico.
 Emissão de certificados de participação da oficina.
Título do Projeto:
Visita Técnica à Empresa Gerdau Riograndense (2018).
Protocolo do Sistema Eletrônico: 305013.1625.259999.25042018

Edital IFRS nº 081/2017 – Fluxo Contínuo 2018
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Manuela Damiani Poletti da Silva (Colaboradora), Eduardo
Thomazi (Colaborador).
Atividades realizadas:
 Inscrição da comunidade interna para visita com um total de 46 interessados, sendo 43
alunos e 3 servidores.
 Organização da logística com a empresa Gerdau e com as empresas de transportes.

2. ATIVIDADES DE PESQUISA
Título do Projeto:
Desenvolvimento de Ferramentas de Moldagem e Caracterização de Areias de Fundição.
Protocolo do Sistema Eletrônico: 302170.1651.259999.24042018
Edital IFRS nº 05/2018 – Fluxo Contínuo - Projetos de Pesquisa e Inovação
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Cleber Rodrigo de Lima Lessa (Pesquisador), Túlio Sérgio
Nascimento (Voluntário), Gabriel Oliveira Ferranti (Voluntário), Leonardo Pereira (Colaborador),
Matheus Roberto Bellé (Colaborador), Régis Fabiano do Amaral (Pesquisador) e Willian Martins
Pasini (Pesquisador).
Atividades realizadas:
 Pesquisa aplicada e revisão da literatura sobre moldagem e areais de fundição.
 Desenvolvimento da metodologia para realização dos experimentos, incluindo projetos para
fundição de modelos.
 Execução de experimentos no IFRS e no LAFUN/UFRGS.

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Título do Programa:
Desenvolvimento e Otimização do Uso dos Laboratórios de Metalurgia.
Protocolo do Sistema Eletrônico: 297740.1617.259999.02032018 e 297299.1585.259999.02032018
Edital IFRS nº 73/2017 – Registro de ações de extensão – Fluxo Contínuo 2018
Edital IFRS nº 74/2017 – Bolsas de extensão – 2018
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Túlio Sérgio Nascimento (Bolsista), Arlan Pacheco
Figueiredo (Colaborador), Cleber Rodrigo de Lima Lessa (Colaborador), Fabiana Lopes da Silva
(Colaboradora) e Fabiano Dornelles Ramos (Colaborador).
Atividades realizadas:
 Estudo para implementação do Sistema de Qualidade da ISSO 17025 no Laboratório de
Ensaios de Materiais Metálicos (LAEMM-IFRS).
 Desenvolvimento de procedimento operacionais.
 Planejamento do layout do LAEMM-IFRS e implementação do 5S.
 Identificação visual do laboratório.
Título do Evento:
Portas Abertas - IFRS Campus Caxias do Sul (2018)

Protocolo do Sistema Eletrônico: 304381.1585.259999.05062018
Edital IFRS nº 73/2017 – Registro de ações de extensão – Fluxo Contínuo 2018.
Participantes:
Jefferson Haag (Coordenador, Gestor), Cleber Rodrigo de Lima Lessa (Colaborador), Greice da
Silva Lorenzzetti Andreis (Colaborador), Amanda Souza Santos (Colaborador), Túlio Sergio
Nascimento (Voluntário), Amanda Maurina Cevey (Voluntário), Natalia Bossle de Sa (Voluntário)
Quessi Diones Oviedo Martins (Voluntário) e Rafael Eduardo da Silva (Voluntário).
Atividades realizadas:
 Reuniões sobre planejamento do evento (11/04/2018, 25/04/2018 e 15/06/2018).
 Desenvolvimento da página do Portas Abertas.
 Inscrição da comunidade externa para o evento.
Título do Programa:
Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão do IFRS - Campus Caxias do Sul
Protocolo do Sistema Eletrônico: 298670.1617.229303.06032018 e 297304.1585.229303.05032018
Edital IFRS nº 73/2017 – Registro de ações de extensão – Fluxo Contínuo 2018.
Edital IFRS nº 74/2017 – Bolsas de extensão – 2018
Participantes:
Manuela Damiani Poletti da Silva (Coordenadora, Gestora), Jefferson Haag (Colaborador), Silvana
Kissmann (Colaboradora) e Daniel Oliveira da Silva (Colaborador)
Atividades realizadas:
 Organização e implementação de dois cursos de extensão no IFRS Campus Caxias do Sul:
o Curso de Inglês (Move On – em 5 turmas);
o Curso de LIBRAS (FIC – 180 horas).
 Divulgações de ações relacionadas ao ensino de línguas.
 Inscrição dos alunos no Sistec.
Título do Curso:
Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico
Protocolo do Sistema Eletrônico: 301045.1585.243793.22032018
Edital IFRS nº 73/2017 – Registro de ações de extensão – Fluxo Contínuo 2018.
Participantes:
Daniel Oliveira da Silva (Coordenador, Gestor) e Jefferson Haag (Colaborador).
Atividades realizadas:
 Inscrição dos alunos para o Curso de LIBRAS.

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Coordenadoria de Extensão (Portaria nº 337/2017): Diversas atividades relacionadas com as
ações de extensão realizadas no IFRS Campus Caxias do Sul e com o setor de estágio,
destacando:
 Elaboração em conjunto com os coordenadores de curso do novo Regulamento de
Estágios Obrigatórios, que foi aprovado no Conselho de Campus e será implementado no
2º semestre de 2018.
 Participação nas reuniões de gestão do Campus.
 Participação nas reuniões do setor DI, Pesquisa e Extensão.
 Participação do Comitê de Extensão (COEX).
 Presidência da Comissão de Apoio e Gerenciamentos de Ações de Extensão (CGAE).
 Avaliação das propostas de ações de extensão.












Estímulo à submissão e implementação de propostas ao Edital IFRS nº 074/2017 (PIBEX)
e ao Edital IFRS nº 075/2017 (PAIEX).
Implementação de cursos de extensão, sendo:
o 2 cursos de Formação Inicial (Libras e PCP) e
o 1 curso de Formação Continuada (Inglês).
Apoio e estimulo à participação de alunos e servidores aos 5º Jogos do IFRS (2018).
Estímulo e implementação de parcerias, sendo:
o 2 Protocolos de Intenções (Torino Futebol Clube e Associação de Badminton);
o 1 Acordo de Cooperação (UCS)
Realização de processo para celebração de Acordo de Cooperação com Agentes de
Integração, incluindo a elaboração e implementação de edital de chamamento público.
Apoio ao setor de estágio, permitindo o estágio obrigatório (134 estudantes) e o estágio
não-obrigatório (39 estudantes) no âmbito do IFRS Campus Caxias do Sul.
Divulgação de oportunidades em extensão (estágios, editais, bolsas, etc).
Apoio à Coordenadoria de Ensino com desenvolvimento dos horários dos cursos para
segundo semestre de 2018.
Divulgação dos cursos do IFRS Campus Caxias do Sul no evento “Juventude Pensando no
Futuro” na cidade de Farroupilha no dia 19 de abril de 2018.
Demais atividades relacionadas à Coordenadoria.

Conselho de Campus (Portaria n.112/2018): membro titular, participando das cinco reuniões
ordinárias do Conselho de Campus, sendo elas convocadas através das seguintes ordens de
serviços:
 1ª Reunião Ordinária (12/03/2018) - Ordem de Serviço nº 016, de 06 de março de 2018;
 2ª Reunião Ordinária (09/04/2018) - Ordem de Serviço nº 026, de 03 de abril de 2018;
 3ª Reunião Ordinária (14/05/2018) - Ordem de Serviço nº 035, de 07 de maio de 2018;
 4ª Reunião Ordinária (11/06/2018) - Ordem de Serviço nº 043, de 05 de junho de 2018;
 5ª Reunião Ordinária (09/07/2018) - Ordem de Serviço nº 054, de 03 de julho de 2018;
Comissão de Apoio e Gerenciamento de Ações de Extensão – CGAE (Portaria n.083/2018):
presidente da CGAE, organizando e realizando cinco reuniões ordinárias com atividades
relacionadas às ações de extensão (programas, projetos, eventos, cursos e prestação de serviços)
e avaliações de propostas de ações de extensão através de formulários eletrônico no primeiro
semestre de 2018.
Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD (Portaria n.053/2018): membro titular da
CPPD, foram previstas dez reuniões no primeiro semestre de 2018, porém ocorreram efetivamente
seis reuniões para avaliar processos protocolados e relacionadas à carreira docente, sendo que
elas aconteceram nas seguintes datas: 28/02, 14/03, 28/03, 11/04, 16/05, 27/06 e 11/07.
Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente do IFRS Campus Caxias do Sul
(Portaria n.345/2017): representante da Coordenadoria de Extensão, participando da chamada
pública do processo seletivo complementar do Curso Técnico Subsequente em Plásticos em 16 de
março de 2018 e da chamada pública para o Curso de Extensão PCP em 27 de junho de 2018.
Comissão Permanente de Avaliação de Bens Doados do IFRS Campus Caxias do Sul
(Portaria n.86/2017): membro titular da comissão, porém não houveram ações demandadas no
primeiro semestre de 2018.
Subcomissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos
Estudantes – SIAAPE (Portaria n.129/2018): membro da equipe de Extensão, porém não houve
participação em nenhuma das reuniões pela falta de convite ou convocação por parte da Diretoria
de Ensino.
Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) (Portaria n.034/2018): membro da CICE,
realizando ações para participação nas chamadas públicas da RGE, dentre elas o estudo de
eficiência energética no IFRS Campus Caxias do Sul em parceria com a empresa Perfil Energia.

Comissão Organizadora da VII Mostra IFTec 2018 (OS n. 029/2018): membro da comissão
organizadora, participando do planejamento em reuniões com a Coordenadoria de Pesquisa e
Inovação.
GT – Proposta de Educação Profissional em Alternância para o Curso Piloto Técnico em
Fabricação Mecânica do Campus Caxias do Sul (OS n.104/2017): membro do GT, participando
de atividades que permitam a oferta de um curso técnico em alternância em empresas, dentre as
ações destacam-se:
 Reuniões da equipe com a PROEN, SIMECS e empresas;
 Elaboração da minuta do edital de chamamento público para participação de empresas.
NIEPE – Engenharias (Portaria n.079/2018): membro do NIEPE, participando de apenas uma
reunião convite sobre Prestação de Serviços em 15 de março de 2018.
NDE do Curso de Engenharia Metalúrgica (Portaria n.070/2018): membro do NDE, realizando
diversas ações a respeito do desenvolvimento do curso, incluindo:
 Participação de diversas reuniões a respeito da reformulação do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC) a ser implementado em 2019.
 Reformulação de ementas relacionadas com área de atuação;
 Levantamento dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da área da metalurgia.
NDE do Curso de Tecnologia de Processos Metalúrgicos (Portaria n.367/2017): membro do
NDE, realizando diversas ações a respeito do desenvolvimento do curso, incluindo:
 Participação em uma reunião sobre o planejamento da reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) e migração dos alunos para o PPC 2017.
Colegiado do Curso de Tecnologia em Processos Metalúrgicos (Portaria n.093/2018):
 Participação nas reuniões ocorridas em 28 de março e 19 de junho de 2018.
Colegiado do Curso Técnico em Fabricação Mecânica (Portaria n.089/2018):
 Não foram realizadas reuniões.
Reuniões gerais: houveram duas reuniões, sendo elas:
 Metodologia dos horários dos professores, em 17 de maio de 2018.
 Exames médicos periódicos e plenária para construção do PDI 2019-2023 com os
servidores, em 13 de julho de 2018, conforme Ordem de Serviço nº 056 de 2018.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO
Curso de Formação de Professores para os Componentes Curriculares da Educação
Profissional: aluno regular do curso no IFRS Campus Farroupilha, realizando no primeiro
semestre de 2018 os seguintes componente curriculares:
 Libras – aprovado com nota 9,9.
 Estágio Supervisionado – aprovado com nota 10,0.
 Trabalho de Conclusão – aprovado com nota 9,5 pela comissão examinadora em banca no
dia 28 de junho de 2018.
Curso FIC - Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico: aluno regular do curso de extensão
no IFRS Campus Caxias do Sul, participando das aulas semanais nas segundas-feiras e quartasfeiras das 19h às 22h.
Capacitação Celebração de Parcerias IFRS: participação da capacitação realizada no Campus
Bento no dia 25 de junho de 2018, cuja organização foi realizada pela Coordenadoria de
Capacitação da Reitoria.

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES
Apoio ao DA da Metalurgia (Engenharia Metalúrgica):
 Planejamento para a 2ª Semana Acadêmica da Engenharia Metalúrgica
 Divulgação dos eventos (Viagem da Metal e Semana Acadêmica).
Participação no Programa Missão Educativa Para a Democracia (Media):
 Reunião com a Escola do Legislativo.
 Viabilização da participação de 15 alunos na imersão literária da Câmara Municipal.

Data: 06/8/2018.

