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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS
Pré-conselho dos primeiros anos.
Conselho de classe do 1º e 2º ano
Reunião de atendimento aos pais/responsáveis
Orientação na elaboração de resumos para a VII Mostra IFTEC (2018).
Avaliadora de trabalhos apresentados na VII Mostra IFTEC (2018) e na III Jornada de Ensino, Pesquisa
e Extensão do Campus Caxias do Sul (2018).

1.1 PROJETOS DE ENSINO
Título do Projeto:

Participantes:
Atividades realizadas:
2. ATIVIDADES DE PESQUISA
Título do Projeto: A violência sexual no esporte: investigação e conscientização para a prevenção
Participantes: Mariana Scussel Zanatta, Vitor Schlickmann, Bárbara Brito Sponga, Luíza Polesso,
Luíza Todeschini Vieira.
Atividades realizadas: Após a pesquisa inicial desenvolvida para apresentar na VII Mostra IFTEC,
intitulada A violência sexual no esporte, as atividades de pesquisa prosseguiram e foram as
seguintes: leitura e levantamento de dados para trabalhar as definições conceituais de abuso e
assédio; levantamento bibliográfico sobre o tema “educação sexual” e verificação dos trabalhos e
pesquisas desenvolvidos na área. Elaboração de questionário e roteiro de entrevista para
ampliação do escopo da pesquisa com foco para os professores da rede pública de ensino.
Trabalho de campo, realização das entrevistas. Submissão de trabalho para participar da
FEBRACE 2019. Aceite do trabalho e preparação para cumprir os requisitos para participação.

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Título do Projeto:

Participantes:
Atividades realizadas:

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Em Maio de 2018 assumi a presidência do Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do
Campus Caxias (NEPGS). Realizamos uma reunião presencial, no dia 28 de junho e, a partir desta,
foi elaborado cronograma de encontros de estudo, formação e discussão para o segundo semestre
de 2018. Resumo das atividades:
Julho/2018- Reunião dos NEPGS na Reitoria (dia 12) . Agosto/2018 - Primeiro encontro/ roda de
conversar sobre o tema: Gênero como construção social (dia 7). Agosto/2018 - Segundo encontro/
roda de conversar sobre o tema: Transsexualidade (dia 16). Setembro/2018 - Terceiro encontro/
roda de conversar sobre o tema: As fobias com relação ao gênero e sexualidade (dia 4).
Setembro/2018 - Encontro para confecção de cartazes (dia 17). Setembro/2018 - Encontro para
confecção de cartazes (dia 27). Outubro/2018 - Reunião com Direção Geral e de Ensino sobre os
fatos ocorridos com os cartazes do Núcleo (dia 16). Outubro/2018 - III Workshop Diversidade e
Inclusão do IFRS (dia 30 e 31), - participação de Mariana. Dezembro/2018 - Reunião (dia 4).
Dezembro/2018 - Reunião dos NEPGS na Reitoria (dia 20)

Participação nas convocações referentes às reuniões realizadas pela Direção Geral/
Administrativa do IFRS-Campus Caxias do Sul

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO
Participação nos cursos de capacitação organizado pela coordenação de ensino.
6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES
Membro suplente da CPA. Participação em reunião de capacitação para visita do MEC com
objetivo de avaliar o curso de Tecnologia em Processos Gerenciais.
Estou cadastrada no banco de avaliadores (ad hoc) de vários instituições da rede federal. Neste
semestre fui avaliadora de trabalhos inscritos para Mostras Científicas e Jornadas de investigação.

Data: 1º/03/2019

