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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.  Nos  cursos  superiores,  as  atividades
recuperativas foram realizadas aos sábados.  Foi  feito  o  atendimento aos pais  e  participei  dos
conselhos de classe e pré-conselhos.  

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: Estruturação de material didático para o laboratório de ensino de Física
Protocolo: 326912.1823.284188.09032019
EDITAL DE BOLSAS DE ENSINO 2019

Participantes:   Guilherme  Josué  Machado (docente-colaborador),  Isabela  Pertile (discente-
bolsista), Mariana de Oliveira Fonseca (discente-bolsista).

Atividades realizadas: Os  discentes  foram orietados  a  organizar  os  armários  do  laboratório  e
montar alguns equipamentos que estavam guardados nestes armários. Em algumas ocasiões eles
prepararam o laboratórios e as bancadas para receber uma turma para aulas práticas. O grupo se
reuniu  para  escrever  o  resumo  do  trabalho  que  será  apresentado  na  IV  Jornada  de  Ensino,
Pesquisa e Extensão.

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto: N/A

Participantes:  N/A

Atividades realizadas: N/A

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Título do Projeto: N/A

Participantes:  N/A

Atividades realizadas:  N/A



4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Como coordenador de pesquisa, pós-graduação e inovação, estou encarregado de organizar a VIII
Mostra IFTec e a IV Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Além dessa atribuição, tenho atuado
na  gestão  que  compete  a  esta  coordenação,  conduzindo  editais,  presidindo  as  reuniões  da
CAGPPI, divulgando assuntos referentes a pesquisa no IFRS e emitindo pareceres e declarações
que competem ao coordenador de pesquisa.  Em paralelo,  como membro da CPPD, avaliei  os
processos dos docentes. Como membro dos NDEs do TPM e EM, participei  das reuniões que
trataram da mudança do PPC. 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Não houve.

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Nada a declarar.

Data: 19/12/2019


