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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

1. Orientações de TCC: realizei orientações de TCC de três alunos do curso superior 
Tecnologia em Processos Gerenciais. 

2. Estudos orientados: realizei atividades de estudos orientados com alunos do curso superior 
de Tecnologia em Processos Gerenciais, do curso médio técnico integrado em Técnico em 
Administração e do curso médio técnico integrado Técnico em Plásticos. A demanda pelos 
atendimentos nos estudos orientados ocorreu predominantemente em datas próximas às 
avaliações recuperações paralelas, sendo que não foi registrada a frequência de 
comparecimento dos alunos. 

3. Recuperação paralela: foram solicitadas atividades de recuperação paralela de conteúdos 

em todas as disciplinas ministradas no semestre. Para a disciplina de Gestão de Custos, foi 
aberto um grupo de estudos aos alunos interessados na recuperação de conteúdo, em que 
foram ofertadas aulas extras e conteúdos adicionais. 

4. Atividades domiciliares: Houve cinco casos de oferta de atividades de recuperação de 
estudos no formato de atividades domiciliares. Ambos ocorreram no curso Técnico em 
Administração. 

5. Atendimento aos pais: foram realizadas nas datas de entrega de boletim definidas pela 
direção de ensino, sendo baixa a procura. 

6. Reuniões com pais: não houve solicitações. 
7. Conselhos de Classe Turmas Técnico em Plásticos: 26/08/2019 e 16/12/2019. 
8. Conselhos de Classe Turmas Técnico em Administração: 10/09/19 e 16/12/2019. 
9. Substituições: Substitui professores nos seguintes casos: 

• 12/08/19 – Felipe Medeiros (das 9h10min às 10hs e das 15h30min às 16h20min); 

• 07/10/19 – Felipe Medeiros (das 18h50min às 22h20min); 

• 08/10/19: Fernando Elemar Vicente dos Anjos (das 16h20min às 18hs); 

• 24/10/19 e 31/10/19: Joaquim Eduardo de Moura (das 18h50min às 22h20min). 

• 21/11/19: Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli (das 18h50min às 22h20min). 
10. Realizei avaliações de solicitações de Aproveitamento de Estudos da disciplina de Gestão de 

Custos. 
11. Acompanhamento dos alunos nas palestras da Semana Municipal da Administração e nas 

palestras da Semana do Empreendedorismo 
12. Reuniões de alteração e revisão do PPC do TA: 27/08/2019 e 10/09/2019 

 

1.1 PROJETOS DE ENSINO 

Não houve. 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

Título do Projeto: Ensaios sobre a utilização de covenants nas debêntures emitidas no Brasil: 
característica da utilização e seu efeito sobre a precificação dos títulos de dívida, registrado no 



SigProj sob o nº 322650.1817.327224.14022019, referente ao EDITAL IFRS Nº 92/2018 FLUXO 
CONTÍNUO - PROJETOS DE PESQUISA E/OU INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS POR 
SERVIDORES DO IFRS EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. 

Participantes:  atuo como coordenador e único integrante do IFRS no projeto. 

Atividades realizadas: As principais atividades desenvolvidas nesse projeto durante o segundo 
semestre de 2019 foram as seguintes: 

(a) Desenvolvimento e finalização da pesquisa intitulada A relação entre a estrutura de 
propriedade e o custo da dívida captada via emissão de debêntures no Brasil, a qual foi 
apresentada em forma de artigo científico em dois congressos internacionais: (a) XVI 
Congreso Internacional de Costos, realizado em Mendoza-Argentina em 25 a 27 de 
setembro de 2019 (em que eu apresentei o artigo); (b) XVII Congresso Internacional de 
Contabilidade e Auditoria (CICA), realizado em Porto/Portugal em 07 e 08 de novembro de 
2019 (apresentado por um dos co-autores do trabalho). 

(b) Revisão de literatura sobre monitoramento bancário e covenants. 
 
Resultados das atividades de pesquisa:  

• Publicação do artigo intitulado “A relação entre a estrutura de propriedade e o custo da 
dívida captada via emissão de debêntures no Brasil” no XVI Congreso Internacional de 
Costos [Mendoza/Argentina] e no XVII Congresso Internacional de Contabilidade e 
Auditoria (CICA) [Porto/Portugal]. 

 
Para esses trabalhos, foram despendidas ao menos 8hs de trabalho semanais. 

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Preparação das atividades da Semana Municipal da Administração, em parceria com os professores 

Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli e Joaquim Eduardo de Moura. 

  

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

• Membro da Comissão Eleitoral de Campus de Caxias do Sul, conforme Portaria nº 202, de 28 
de agosto de 2019. Nessa comissão, participei das tarefas de planejamento das atividades 
eleitorais do campus, reuniões gerais de validação das inscrições e avaliação de recursos, 
acompanhamento e fiscalização das visitas dos candidatos às salas de aula, bem como atuei 
como mesário nos dias das votações, dentre outras. 

• Membro do Colegiado do Curso Técnico em Administração – Portaria nº 168 de 25/03/2019. 

• Membro do Colegiado do Curso Técnico em Plásticos – Portaria nº 062 de 25/03/2019. 

• Membro do Colegiado do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais – Portaria nº 068 de 
25/03/2019. 

• Membro e secretário do NIEPE da área de Ciências Sociais Aplicadas - Portaria nº 074 de 
25/03/2019. 

• Coordenador substituto do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais - Portaria nº 131 de 
13/06/2019. 

• Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnologia em Processos 
Gerenciais - Portaria nº 132 de 13/06/2019. 

• NIEPE: participação das reuniões e elaboração de atas das reuniões 

• NDE: participação das reuniões e decisões colegiadas 

• Participação na reunião de apresentação do edital da incubadora 

• Participação das reuniões e decisões colegiadas do NIEPE CSA. 

• Participação das reuniões e decisões colegiadas do NDE do curso de Tecnologia em 
processos Gerenciais. 

• Participação das reuniões e decisões colegiadas do colegiado do Técnico em Plásticos. 

• Participação das reuniões e decisões colegiadas do colegiado do Técnico em Administração. 
• Participação das Reuniões Gerais do campus. 

 

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO 



• Reunião Pedagógica referente à OS Nº 059/2019. 

• Participação XVI Congreso Internacional de Costos 

• Aluno regular do curso de doutorado em Contabilidade pela Universidade Federal do Paraná 

• Cursando especialização em Docência no Ensino Técnico pelo SENAC/SP 

 

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES 

 

 

Data: 31 de dezembro de 2019. 
 


