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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS  

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: MARLA REGINA VIEIRA 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: CAXIAS DO SUL                                            FUNÇÃO: PROFESSORA  

SETOR DE EXERCÍCIO: SETOR DE ENSINO 

TELEFONE: (54) 981040956                              E-MAIL: marla.vieira@caxias.ifrs.edu.br 

CHEFIA IMEDIATA:_____________________________ E-MAIL:____________________________ 

PERÍODO DAS ATIVIDADES: 6/03/2020 a 10/05/2021 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

- Atividades síncronas e assíncronas para nove turmas de Ensino Integrado, do turno da 

manhã (1ºTQ, TFM e TP na disciplina Química I), (2º TQ, TFM e TP na disciplina de 

Química II) e (3º TQ, TFM e TP na disciplina de Química III); 

- Realização de Estudos orientados para novas explicações e resoluções de atividades 

extras; 

- Estudos de recuperação de atividades avaliativas; 

- Preparação de atividades extras para aluno com necessidades especiais, bem como, 

auxílio nas atividades propostas e preenchimento da documentação necessária (PEI) do 

aluno Matheus Gambin; 

-Participação de forma ativa de reuniões de Conselho de Classe, avaliando o desempenho 

de alunos iniciantes nos Cursos Técnicos (sugestões, alterações, opiniões....) e as demais 

turmas, durante o período de APNPs; 

- Orientações de estágios dos 4º anos do Curso Técnico em Química (8 orientações), onde 

os orientandos foram auxiliados no decorrer de seu estágio obrigatório, principalmente com 

dificuldades apresentadas nas atividades propostas no período de estágio, visitação na 
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unidade que oferece o estágio (indústrias da região) para analisar o andamento do 

orientando e contribuição na escrita do relatório final.  

-Colaboração para o preparo da apresentação de Bancas de estágio (2 orientandos). As 

mesmas ocorreram de forma online em janeiro de 2021;  

- Participação como membro de Banca de defesa de estágio (1 aluna), ocorrida em 

dezembro de 2020; 

- Orientação de Projetos de Pesquisa dos 4º anos do Curso Técnico em Química (2 

orientações), que optaram por essa proposta, oferecida pela Direção de ensino para 

finalização do curso técnico; 

- Atuação e organização dos alunos na Olimpíada estadual e brasileira de Química 

organizada pela OBQ, como professor coordenador do Campus Caxias do Sul.  

- Participação no projeto de ensino: Monitoria acadêmica com atividades propostas aos 

alunos da Química que auxiliaram na pesquisa de atividades oferecidas neste período. 

- Colaboração ao Colegiado de Licenciatura em Matemática, propiciando aos alunos 

estagiários informações e participação nas aulas de Química para entendimento do 

funcionamento dos Cursos do Integrado. 

- Participação de Reuniões pedagógicas e reuniões de área para construção de atividades 

propostas durante o período. 

- Participação no Evento “Conexões ecológicas do IFRS: enlaçando agroecologia, 

segurança alimentar e educação ambiental “. Foram 9 encontros com palestras sobre o 

Tema e as vivências do IFRS. 
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