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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DOCENTES DESENVOLVIDA NO PERÍODO 2018/1
PROFESSOR: Jeferson Luiz Fachinetto
ÁREA DE CONHECIMENTO: Mecânica/ Mecânica de Fabricação
CATEGORIA: professor EBTT – Dedicação Exclusiva
1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

Exemplo: orientação de estágio, orientação TCC, estudos orientados (exemplo: indicar a 
frequência dos alunos,  comparecimento), estudos de recuperação ofertados,  atendimento a
pais, reuniões com pais, alunos, conselhos, atuação como professor conselheiro de turma, 
substituições, acompanhamento de visitas técnicas,  ...
Conselho de classe – Ensino médio integrado
Orientação de estágio – Técnico em Fabricação Mecânica:
Arthur Ricardo Ecco
Rafael Bueno
Atendimento aos pais:
Atendimento no dia 30/06/2018

Coordenação do processo de análise das solicitações de aproveitamento de estudos do curso de 
Engenharia de Produção;
Coordenação do processo de certificações do curso de Engenharia de Produção;

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: indicar o título, o protocolo do cadastro no SigProj e o Edital 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 
acordo com o cronograma do projeto. Caso não tenha sido realizada alguma atividade prevista, 
justificar

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto: indicar o título, o protocolo do cadastro no SigProj e o Edital 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 
acordo com o cronograma do projeto. Caso não tenha sido  realizada alguma atividade prevista, 
justificar

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO



Título do Projeto: indicar o título, o protocolo do cadastro no SigProj e o Edital 

Participantes:  indicar se há bolsistas e/ou estudantes voluntários

Atividades realizadas: exemplo listar atividades desenvolvidas e carga horária correspondente de 
acordo com o cronograma do projeto. Caso não tenha sido  realizada alguma atividade prevista, 
justificar

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Exemplo: relacionar as atividades realizadas a partir da participação em comissões, núcleos, 
coordenações,  entre outros
Estruturação do NDE do curso de Engenharia de Produção; conforme Portaria nº 123 de 17 de 
abrilde 2018;
Elaboração de proposta de Revisão para o PPC do curso de Engenharia de Produção;
Reuniões do GT para estruturação de proposta para o curso Piloto Alternância em Fabricação 
Mecânica;
Reuniões com empresas para estruturação de proposta para o curso Piloto Alternância em 
Fabricação Mecânica;
Reuniões do GT para implantação da Incubadora de empresas no Campus;
Coordenação de Curso de Engenharia de Produção - Portaria N° 402 de 28/12/2017
Colegiado curso Técnico em Fabricação Mecânica Integrado ao Ensino médio - Portaria N° 190 de 
21/06/2018
Coordenação do curso de Engenharia de Produção - Portaria N° 68 de 26/02/2018
NIEPE das Engenharias - Portaria N° 79 de 01/03/2018
NDE da Engenharia de Produção - Portaria nº 123 de 17 de abrilde 2018
Comissões: CAGE - Portaria N° 407 de 28/12/2017
Membro GT curso Piloto Alternância em Fabricação Mecânica - OS N° 104 de 10/11/2017
Membro GT Incubadora - OS N° 84 de 04/09/2017
Responsável pelo Laboratório de Soldagem - OS N° 55 de 25/05/2017
Levantamento de preços para pregão de equipamentos para laboratórios da área Metalmecânica.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Exemplo: indicar os cursos, seminários entre outros; participação nas atividades de formação 
pedagógica...

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Data: 16/07/2018


