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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 3 (três) alunos individualmente e 2 (dois) coletivamente. Além do atendimento aos pais
por e-mail ou telefone, tão logo se encerrasse os conselhos de classe e finalização do segundo e
terceiro trimestre foi ofertado, em cada trimestre, 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 dois encontros relativos aos  conselhos de classe dos 4º anos do Ensino Médio Integrado.
Neste  segundo semestre  atuei  no  Ensino  Médio  Integrado  com a  disciplina  de  Geografia  II  e
encerrei  a disciplina de Políticas Educacionais no final  do mês de julho.  Atuei  como  membro-
avaliador  de cinco  bancas de  relatório  de  estágio dos  cursos  técnicos  de  Química  (3
relatórios, sendo um no dia 31/10 e os outros dois no dia 10/12) e Plásticos (2 relatórios ocorridos
no dia 30/10).

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: nada a registrar.

Atividades realizadas: Consolidação e entrega do relatório final (agosto/ 2019).

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO



Título do Projeto: “1º Encontro de Políticas Educacionais do IFRS Campus Caxias do Sul - Plano
Nacional de Educação: cenários e perspectivas”

Participantes: 23 alunos voluntários mais 3 (três) professores e aproximadamente 35 ouvintes.

Atividades realizadas: nada a registrar.

Título do Projeto: “IX Semana Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática” (26-30/08)

Participantes: Professores, convidados e alunos do curso de Licenciatura em Matemática.

Atividades realizadas: Palestras, oficinas e cursos. Auxílio na organização do evento.

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Participação nas reuniões dos 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 e Vice-coordenador do curso de
Especialização na Docência em Educação Básica e Profissional do IFRS Campus Caxias do Sul
participei de ambas redigindo a ata destas reuniões referentes ao semestre. Além disso, participei
da  Banca para a seleção de  professor de Geografia por  Redistribuição. Também auxiliei na
avaliação como membro do  Estágio Probatório do Prof.  Felipe Figueiró  Klovan e  da Profª
Lionara Fusari. Tornei-me  membro da Comissão Eleitoral Local  para a escolha de Reitor do
IFRS e Diretor  Geral  do Campus Caxias  do Sul  (28/08-05/11).  A partir  de  setembro  passei  a
integrar o colegiado do NDE do curso de Licenciatura em Matemática (Portaria 217-09/09/2019).
Encaminhamento da documentação para progressão funcional de DIV-1 para DIV-2 referente ao
período de 25/10/2017 a 24/10/2019.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Realização de curso de Extensão no período de 11/10 a 29/11 ofertado pelo IFRS:
Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância (20 horas).

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Elaboração de um artigo sobre a ação de extensão sobre Políticas Educacionais para o site do
IFRS  Campus  Caxias  do  Sul.  Disponível  em:  <https://ifrs.edu.br/caxias/plano-nacional-de-educacao-
cenarios-e-perspectivas-i-encontro-de-politicas-educacionais-do-ifrs-campus-caxias-do-sul/>  Acesso  em:
18/12/2019. Realizei  a  construção  de  parecer  como  avaliador  de  artigo  científico
(30/10/2019)  para  a  revista  científica  “Educação,  Ciência  e  Cultura”  (Qualis  B1).
Submissão de capítulo denominado: “Educação do campo e êxodo rural no extremo oeste
catarinense: uma tese em sete artigos” a ser publicado e aceito no livro: “A Educação em
suas Dimensões Pedagógica, Política, Social e Cultural” para o primeiro trimestre de 2020.
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