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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

 

As atividades complementares às aulas durante o segundo semestre do ano de 2019 consistiram 
no atendimento personalizado dos estudantes que buscaram esse tipo de orientação. O docente 
esteve disponível nos horários dos estudos orientados (conforme Plano de Trabalho) e atendeu a 
inúmeros casos particulares por meio também de plataformas digitais, especialmente e-mails. Além 
disso, participou das atividades envolvendo pais e/ou responsáveis (atendimentos, reuniões), 
alunos (conselhos, etc.). Em incontáveis oportunidades foram desenvolvidos atendimentos 
personalizados em momentos que antecedem ou sequenciam as aulas. Entre os motes de diálogo 
estiveram a tirada de dúvidas pontuais sobre conteúdos estudados, a sugestão de caminhos de 
aprofundamento (textos impressos, filmografia, entre outros).  

 

2 - PROJETOS DE ENSINO 

 

Título do Projeto: Não se aplica. 

Participantes: Não se aplica. 

Atividades realizadas: Não se aplica. 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

Título do Projeto: América Latina em Teses: a historiografia latino-americanista nas teses dos 

cursos de doutorado em História no Rio Grande do Sul (1986-2016). Protocolo sob o nº 

301255.1645.108081.23032018 

Participantes: Projeto desenvolvido única e exclusivamente pelo docente. 

Atividades realizadas: O projeto fora desenvolvido junto a outra instituição - a Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM) - e consiste na conclusão da pesquisa de doutorado do docente. 
Mesmo diante da exigência legal de retorno às atividades profissionais, após período de 
afastamento, a atividade foi concluída com êxito, inclusive obtendo aprovação “com louvor”. O 
trabalho teve início e registros anuais no SigProj de acordo com a legislação do IFRS que rege 
esse tipo de atividade, bem como foram apresentados os respectivos relatórios aos setores 
responsáveis. Em sendo necessário acrescentar, só de resultados imediados, além da óbvia 
produção da tese, o que por si só seria mais do que suficiente para justificar atividades de 
pesquisa, gerou-se (de imediato) duas publicações de capítulos de livro e um artigo em revista 



internacional. Soma-se a isso, a participação em eventos, a inserção em grupos e projetos de 
pesquisa e o estabelecimento de redes de contatos para a implementação de projetos futuros.  

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

Título do Projeto: Não se aplica. 

Participantes: Não se aplica. 

Atividades realizadas: Não se aplica. 

 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

As atividades administrativas desenvolvidas durante o segundo semestre de 2019 envolvem, além 
da participação em trabalhos sob convocação e da Ordem de Serviço 058, de 12 de julho de 2019 
– compondo o Grupo de Trabalho para a Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso Técnico 
em Administração, da composição do Colegiado do Curso Técnico em Plásticos Integrado ao 
Ensino Médio - PORTARIA Nº 170, DE 02 DE AGOSTO DE 2019; Colegiado do Curso Técnico em 
Fabricação Mecânica Integrado ao Ensino Médio - PORTARIA Nº 172, DE 02 DE AGOSTO DE 
2019; Colegiado do Curso Técnico em Administração – PROEJA Ensino Médio - PORTARIA Nº 
168/2019; Colegiado do Curso Tecnologia em Processos Gerenciais - PORTARIA Nº 173, DE 02 
DE AGOSTO DE 2019 e, finalmente, do NIEPE (Núcleo de Integração do Ensino, Pesquisa e 
Extensão – Área de Ciências Humanas) - PORTARIA N° 80/2019.  

 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 

 

Além da já mencionada construção do trabalho de tese (conclusão do curso de doutorado), com o 
ato de defesa, a entrega do texto final e a consequente obtenção do correspondente diploma, o 
docente participou com apresentação de trabalho no Encuentro Internacional de História, realizado 
em Rivera, Uruguai, entre os dias 13 e 14 de dezembro de 2019.  

 

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 
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