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1 - ATIVIDADES DE ENSINO COMPLEMENTARES ÀS AULAS 

-  orientação de TCC – trabalho “Um Estudo Sobre a Topologia do R^n” da estudante Francielli
Mostardeiro (LM);
-  estudos orientados disponibilizados nas quintas-feiras (10h-11h;  14h-17h)  e  nas  sextas-feiras
(15h-16h)  para  todas  as  turmas  as  quais  fui  regente  nesse  período.  Alunos  frequentavam
semanalmente os atendimentos.  Ainda, e-mails com dúvidas foram respondidos durante todo o
semestre;
- foram oferecidos atividades de recuperação paralela como instrumento didático de recuperação
de conteúdos e notas;
- participação nos conselhos de classe referentes ao ciclo II e ciclo III.

1.1 PROJETOS DE ENSINO

Título do Projeto: 

Participantes:  

Atividades realizadas: 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA

Título  do  Projeto:  Mean  Dimension  e  Metric  Mean  Dimension;  registrado  sob  o  protocolo
347212.1949.135192.10022020 referente ao Edital IFRS Nº 75/2019 – Fluxo Contínuo – Projetos
de Pesquisa e/ou Inovação Desenvolvidos por Servidores do IFRS em Cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu, Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu ou Pós-Doutorado. 

Participantes: não há.

Atividades realizadas: este projeto é vinculado a pesquisa de doutorado do docente coordenador 
do projeto na UFRGS dentro do PPGMAT. As atividades realizadas foram: participação em 
disciplinas vinculadas a área de interesse; encontros semanais com o grupo de pesquisa; revisão 
bibliográfica sobre o assunto; possíveis perguntas e lacunas não respondidas até então; tentativa 
de resolução dessas perguntas; produção da tese com os resultados e avanços obtidos; escrita de 



artigos com o grupo de pesquisa. 

Carga horária de 2880 horas.

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Título do Projeto:

Participantes: 

Atividades realizadas: 

4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Participante da CAGPPI (suplente docente). 
- Participação dos Colegiados de Curso (LM e Técnico em Plásticos).

5. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

6. OBSERVAÇÕES/OUTRAS ATIVIDADES
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