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ÁREA DE CONHECIMENTO: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
CATEGORIA: MAGISTÉRIO EBTT

1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

Orientação de TCC 2 Aluno do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais.
Execução de atividades de atendimento aos alunos, também em horários diferentes dos estabelecidos para 
estudos orientados, especialmente no período de recuperação paralela e antes da semana de exames 
(presença de alunos de forma irregular e eventual).
Atendimento a pais dos alunos do curso de Técnico em Fabricação Mecânica integrado, em data prevista no 
calendário acadêmico.
Participação em pré-conselhos e conselhos de classe das turmas do 1º TFM – Manhã e do 1º TFM – Tarde. 
Participação no conselho de classe da turma do 2º TA – PROEJA.
Subsituição do professor Dieter Goldmeyer ao longo de três semanas, em virtude de licença paternidade.
Substituição do Professor Rodrigo Dullius ao longo de 6 semanas, em virtude de licença capacitação.
Confecção e aplicação de prova para certificação de conhecimento.
Análise de documentos e parecer sobre aproveitamento de estudos.
Confecção e aplicação de provas de exames em disciplinas dos cursos superiores.

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Não participei de projetos de ensino

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Não participei de projetos de pesquisa

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Não participei de projetos de extensão

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Participação em reunião do Conselho Superior do IFRS e tomada de posse como Conselheiro, representante 
docente do Campus Caxias do Sul.
Participação em reunião dos colegiados dos cursos de Técnico em Administração – PROEJA e Técnico em 
Fabricação Mecânica.
Participação em reuniões do NIEPE – Ciências Sociais Aplicadas.
Auxílio à coordenadoria de registros acadêmicos no processo de análise de documentos e matrícula de 
alunos.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Participação em reunião de formação pedagógica por convocação.

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Data: 12/07/2019


