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1 ATIVIDADES DE ENSINO

1.1 - ATIVIDADES DE ENSINO - AULAS MINISTRADAS

Foram ministradas aulas para 2 componentes curriculares para 5 turmas (duas do Ensino Médio
Integrado e 3 do Ensino Superior), totalizando 16 períodos semanais:

 Língua  Portuguesa  e  Literatura  Brasileira  III (Técnico  em  Fabricação  Mecânica  e
Técnico em Plásticos);

 Leitura  e  Produção  de  Textos  Acadêmicos (Tecnologia  em  Processos  Gerenciais,
Tecnologia em Processos Metalúrgicos e Engenharia Metalúrgica).

1.2 ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

Estudos Orientados e Recuperação Paralela: foi  realizado o atendimento individualizado  em
horário específico aos estudantes que apresentavam dificuldades e defasagem escolar.

Prova  de  Certificação  de  Conhecimentos: foi  elaborada  a  prova  de  certificação  de
conhecimentos para o componente curricular Leitura e Produção de Textos Acadêmicos para os
estudantes  dos  cursos  de  Tecnologia  em  Processos  Metalúrgicos,  Tecnologia  em  Processos
Gerenciais e Engenharia Metalúrgica.

Aproveitamento de Estudos: foi feita a análise das solicitações de aproveitamento de estudos
para as disciplinas de: Leitura e Produção de Textos Acadêmicos (TPG, TPM, EP e EM); Português
Instrumental (TPS).

Reuniões Pedagógicas:  participação  na  formação pedagógica  realizada  nos  dias  15 e  16  de
fevereiro e nos encontros de formação do primeiro semestre.

Conselho de Classe:  participação no Conselho de Classe das turmas do terceiro ano do Curso
Técnico em Fabricação Mecânica e em Plásticos em 22/06.

Reunião de Atendimento aos Pais: participação na reunião de atendimento aos pais no dia 30/06.

Festa Julina:  participação  na Festa Junina organizada pelos estudantes dos quartos anos do
Ensino Médio Integrado.

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: Monitoria em sala de aula na educação de jovens e adultos (Colaboradora)
EDITAL  IFRS nº  80/2017  de  18/12/2017 -  Vigência:  01/04/2018  a  31/12/2018 –  Protocolo  Nr.



293703.1627.281072.02032018

Participantes:   César  Bublitz  (coordenador);  Silvana  Kissmann  (colaboradora);  Tiele  Aquino
Schunemann (colaboradora); bolsistas Daniel Bresolin Gois e Virgínia Pigatto Pereira (8h semanais

Atividades realizadas: Os bolsistas do projeto auxiliaram a professora de Matemática durante as
aulas,  pois  há  estudantes  com  diferentes  dificuldades  e  defasagens  em  sala  de  aula;  eles
trabalharam  desde  a  compreensão  dos  enunciados  até  a  resolução  das  atividades.  Tanto  os
bolsistas  como  a  professora  titular  do  componente  curricular  destacam  que  os  alunos  estão
participando  mais  das  aulas,  fazendo  mais  questionamento  e  estão  procurando  auxílio;  dessa
forma,  percebe-se  que  os  estudantes  estão,  aos  poucos,  desconstruindo  o discurso  de que a
matemática é difícil.

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título do Projeto: Como Falar de Ciência para Jovens Leitores? (Coordenadora)
EDITAL IFRS Nº 29/2017 – PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq Vigência: 01/08/2017 a
30/08/2018 – Protocolo Nr. 269362.1487.242246.19052017

Participantes:   Silvana  Kissmann  (coordenadora);  Eliana  Fernandes  Borragini,  (colaboradora);
Jaqueline  Morgan  (colaborada);  Dhiulia  Zotti  da  Silva  e  Laysa  Katherine  Telles  (bolsistas  8h
semanais

Atividades realizadas: 
 foi  realizada  a  revisão  da  literatura  dos  conceitos  centrais  da  pesquisa:  letramento

científico, popularização da ciência e divulgação científica;
 foi elaborada uma linha do tempo da divulgação científica no Brasil;
 foram selecionadas as revistas e os textos para integrar o corpus de análise do projeto.

Título do Projeto: REMAT: Para quem publicamos? (Colaboradora) 
Edital IFRS PROPPI nº 77/2017 (Fomento Interno 2018/2019) Vigência: 01/05/2018 a 28/02/2019 1
bolsista BICTES - Protocolo Nr.298610.1612.201866.07032018

Participantes:   Greice da Silva Lorenzzetti  Andreis (Coordenadora; Editora-chefe), Katia Arcaro
(Editora  Adjunta),  Daiane Scopel  Boff  (Editora  de Seção),  Henri  Luiz  Fuchs (Editor  de Seção),
Michelsch João da Silva (Editor de Seção), Nicolau Matiel Lunardi Diehl (Editor de Seção), Rodrigo
Sychocki  da  Silva  (Editor  de  Seção),  Agostinho  Luís  Agostini  (Editor  de  Texto),  Aline  Regina
Horbach (Editora de Texto), Claudionor Ferreira Araújo (Editor de Texto), Jorgemar Teixeira (Editor
de Texto), Manuela Damiani Poletti da Silva (Editora de Texto), Raquel Salcedo Gomes (Editora de
Texto), Silvana Kissmann (Editora de Texto), Luciano Cardoso (Apoio Técnico), Carollayne César
Vissirini (Bolsista BICTES, 16 horas semanais)

Atividades realizadas: foi realizada a edição de um artigo científico submetido para publicação.

Título  do  Projeto: O  Papel  da  Gestão  da  Informação  na  Agilidade  Organizacional
(Colaboradora) - EDITAL PROPPI Nº 77/2017 – FOMENTO INTERNO 2018/2019
Vigência: 01/05/2018 a 01/03/2019

Participantes:  Rafael Alfonso Brinkhues (coordenador);  Silvana Kissmann (colaboradora); José
Maurício  Schumacker  da  Silva  (estudante  voluntário);  Lorenzo  Kissmann  Rota  (estudante
voluntário)



Atividades  realizadas: colaboração  na  elaboração  do  projeto  e  na  submissão  da  proposta;
supervisão e orientação durante as atividades de revisão bibliográfica e de produção dos artigos
científicos.

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Não foram realizadas atividades de extensão.

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Diretora de Ensino do campus (Portaria Nr. 341/2017):
 desenvolver as atividades inerentes ao cargo;
 participar das reuniões do COEN;
 participar das reuniões da Gestão do Campus;
 organizar e presidir as reuniões dos setores da Direção de Ensino (CAE, CE, CRA, Setor

de Apoio ao Aluno, Biblioteca e Laboratórios);
 organizar e presidir as reuniões da CAGE (avaliação dos Projetos de Ensino, reformulação

dos projetos pedagógicos dos cursos para adequação às normativas da PRODI);
 organizar  e presidir  reuniões com docentes e técnicos do Ensino (organização de uma

metodologia para elaboração dos horários dos docentes do campus - 17/05/2018);
 organizar atividades de recepção aos estudantes e aos pais;
 organizar atividades de formação pedagógica continuada para os docentes e técnicos do

Ensino.

Presidente da Subcomissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e  Êxito
dos  Estudantes  do  Campus Caxias  do  Sul  (SIAAPEE):  foram  realizadas  reuniões  com  os
coordenadores de curso e com os membros da CAGE  e com a coordenação da DI para tratar da
elaboração do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos estudantes do IFRS (PEPE) e para
avaliar os índices de eficiência e eficácia dos cursos ofertados no campus Caxias do Sul.

Participação em Reuniões Gerais 
 Exames  médicos  periódicos  e  plenária  para  construção  do  PDI  2019-2023  com  os

servidores, em 13 de julho de 2018.

Membro dos Colegiados TFM,  TP,  TPG,EM: participação  das  reuniões  do  Colegiados  e  nos
Conselhos de Classe. Participação nas reuniões ocorridas em 28 de março e 19 de junho de 2018
do TPM e do Conselho de Classe do TFM e TP em 22 de junho.

Membro da COPERSE: não houve reuniões.

Membro do NDE da EP e do TPG: participação das reuniões

Membro do NEAD: participação das reuniões.

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

 Aplicação do Balanced Scorecard para Gestão Estratégica dos IFs 
de 20 e 21 de março de 2018, Campus Bento Gonçalves.

 Formação Pedagógica Continuada 2018: participei dos seguintes encontros:
 A integração e a Reforma do Ensino Médio (19/03/2018);
 Reflexões  sobre  o  planejamento):  Oficina  de  Elaboração  e  Reformulação  de

Projetos Pedagógicos.  (12/04/2018);
 Avaliação (02/05/2018);



 A compreensão das facetas emocionais dos adolescentes e a implicação disto em
seu posicionamento no mundo (14/06).

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES

Data: 30 de julho de 2018.


