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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

 Estudos Orientados: foram ofertadas quatro horas semanais para a construção de atividades
com os alunos. Contudo, a procura foi muito reduzida. Ao longo do semestre foram atendidos em
torno de 4 (quatro) alunos individualmente. Além do atendimento aos pais por e-mail ou telefone,
tão logo se encerrasse os conselhos de classe e finalização de cada trimestre, neste caso, 2º e
3º,  foi  ofertado  duas  reuniões nos  sábados,  ao  longo  do  segundo  semestre  letivo,  para
atendimento aos pais dos alunos. Além disso, houve a convocação de dois encontros relativos
aos  conselhos de classe dos 2º anos do Ensino Médio Integrado. Continuei sendo  Professor
Conselheiro do 2º TP-M. 

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto:  CARTOGRAFANDO O “MUNDO DO TRABALHO”:  Um mapeamento  das  empresas
ligadas  ao  ramo  químico  e  metal-mecânico  de  Caxias  do  Sul  e  região  (Protocolo:
309070.1625.215373.18072018)

Participantes: dois alunos voluntários.

Atividades realizadas: Os alunos do 2º TQ-M/T e 2º TFM-M/T realizaram a localização e um
levantamento de dados sobre cinco empresas do seu ramo técnico situado no bairro onde residem.
Na sequência, copiaram um mapa no Google Maps com a identificação das empresas e colocaram
no entorno da imagem as características dos empreendimentos (nome, data de fundação, principal
matéria-prima,  escoamento  da  produção,  produtos,...).  Quanto  aos  discentes  voluntários,  estes
criaram pastas, contribuíram observando, monitorando e padronizando os mapas.

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto:  “O Egresso do curso em Licenciatura em Educação do Campo da região Sul:
perspectivas e desafios” 

Participantes: sem bolsistas ou alunos voluntários.

Atividades realizadas: levantamento de dados socioculturais sobre os cursos de Licenciatura em
Educação do Campo, localizados na região sul do Brasil junto às suas secretarias universitárias e,
posterior consolidação e elaboração de um artigo científico sobre o assunto.



3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Título do Projeto: nada a registrar.

Participantes: nada a registrar.

Atividades realizadas: nada a registrar.

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Participação  nos  colegiados  dos  cursos  de  Ensino  Médio  Integrado  ao  Técnico  de  Química,
Fabricação Mecânica, Plásticos e de Administração. Continuei, desde março, secretário do Niepe
de  Ciências  Humanas  do  IFRS  Campus  Caxias  do  Sul,  bem  como  participei  das  reuniões
decorrentes especificamente de cada curso ou demanda coletiva.  Fui  nomeado como membro
avaliador do Estágio Probatório do Prof. Ms. Felipe Figueiró Klovan(21/08/2018).

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

-  Participação  e  publicação  completa  nos  anais  do  V  Colóquio  Internacional
RIGPAC 2018 com o texto: “Da socialização a sociabilidade: uma breve análise do
êxodo rural a partir das percepções dos jovens estudantes camponeses da Casa
Familiar Rural de Caibi-SC” (12-14/09/2018);
-  Participação  e  publicação  com  resumo  expandido  no  Seminário  Nacional
SIFEDOC 2018 (11-12/09/2018);

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

- Parecer crítico para a Revista Educação, Ciência e Cultura (Educação Qualis B1) da Universidade
La Salle Canoas sobre artigo científico (30/10);
-  Elaboração  de  dois  pareceres  críticos  para  a  Revista  Diálogo  (Educação  Qualis  B4)  da
Universidade La Salle Canoas sobre artigos científicos submetidos ao periódico (15/08);
- Participação como avaliador em Banca de Defesa de Dissertação de Mestrado do candidato Prof.
Manuel  Gomes Mafuca com o título:  “AS CONCEPÇÕES CULTURAIS E EDUCACIONAIS DO
SÍMBOLO RAMO DA PALMEIRA NA COMUNIDADE DOS BAWOYO (REPÚBLICA DE ANGOLA E
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO)” (11/12/2018);
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