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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 15 alunos individualmente e 4 (quatro) coletivamente. Além do atendimento aos pais por
e-mail  ou telefone,  tão  logo se  encerrasse  os  conselhos de  classe e  finalização do primeiro
trimestre foi oferecido uma  reunião no sábado, para  atendimento aos pais dos alunos. Neste
ano,  atuei  no primeiro  trimestre  lecionando para os segundos anos,  sendo que no segundo e
terceiro trimestre migrei para os quartos anos. Além disso, houve a convocação de um encontro
relativo aos  conselhos de classe dos 2º anos do Ensino Médio Integrado. Tornei-me  Professor
Conselheiro do 2º TFM-M, porém não pude assumir diante de ter me comprometido em lecionar
Geografia II para os quartos anos. Inclusive, após a despedida da Professora, assumi os 4º anos,
deixando os segundos no aguardo do Prof. Substituto. Neste primeiro semestre atuei no Ensino
Médio Integrado com o Componente Curricular de Geografia I e II; na graduação de Licenciatura
em Matemática com a disciplina de História da Educação e na Especialização em Docência na
Educação Básica  e  Profissional  através das disciplinas de  Educação e Trabalho e;  Políticas
Educacionais.

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: nada a registrar.

Participantes: nada a registrar.

Atividades realizadas: nada a registrar.

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,
construção 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,  da  Especialização  em  Educação  e  da  Licenciatura  em
Matemática. Como secretário do Niepe de Ciências Humanas do IFRS Campus Caxias do Sul
participei da reunião e redigi a ata, bem como nas reuniões decorrentes especificamente de cada
curso ou demanda coletiva. Além disso, participei da banca de seleção de professor temporário
de Geografia e da Banca para a seleção de professor de Geografia por Redistribuição.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Nada a registrar.

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Publicação na Revista Científica (Qualis A2 em Educação) “Cadernos de Pesquisa da UFMA-MA,
com o artigo denominado: “O global e o local na contemporaneidade: percepções do fenômeno do
êxodo rural no extremo oeste catarinense” (p. 189-205).
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