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ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

NOME: Adriana Troczinski Storti

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Erechim FUNÇÃO: Professora

SETOR DE EXERCÍCIO: Coordenadora Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

TELEFONE: (54 ) 99151 4065 E-MAIL: adriana.storti@erechim.ifrs.edu.br

CHEFIA IMEDIATA: Eduardo Predebon E-MAIL: eduardo.predebon@erechim.ifrs.edu.br

PERÍODO DAS ATIVIDADES: 16/03/2020 à 18/04/2020

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO

- Acompanhar processos e projetos de pesquisa encaminhados para editais abertos no Setor de Pesquisa do
Campus;

- Acompanhar e orientar processos e dúvidas na construção de novos cursos de pós-graduação lato sensu no
Campus;

- Participar de reuniões do COPPI junto à PROPPI;

- Participar do grupo de trabalho dos Habitats de Inovação do IFRS e do Escritório de Projetos,
intermediando relações com o Campus;

- Manter CAGPPI do Campus informada do andamento de processos e rotina do setor de Pesquisa no
Campus;

- Orientação Projeto de Pesquisa fomento Fapergs em andamento - Edital 25/2019, sob título: Análise dos
relacionamentos em estratégias coletivas dos segmentos farmacëutico e supermercadista na região norte de
Erechim;

- Motivar para participação dos Pesquisadores do Campus e servidores com Grupos de Pesquisa em editais
abertos e oportunidades externas diversas de pesquisa;

- Disponibilização aos estudantes dos Cursos de Finanças, Logística e Marketing em formato digital
relacionados aos componentes curriculares das disciplinas de Empreendedorismo, Logística Internacional e
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Marketing Internacional;

- Diálogo com alunos do Curso de pós-graduação - disciplina de Metodologia da Pesquisa - com acolhimento
e avaliação de trabalhos avaliativos previstos ;

- Realização de cursos relacionados à educação a distância e á área de gestão, a distância;

- Desenvolvimento de projeto a ser encaminhado edital Fapergs com IFRS;

- Iniciar referencial teórico projeto fomento interno 2020 - onde há participação na equipe (edital 64/2019) -
sob título : Relacionamentos em estratégias coletivas interorganizacionais: análise de características
apontadas na literatura nacional e internacional em redes de cooperação da construção civil atuantes em
Erechim/RS;

- Apoiar trabalho com estrangeiros, iniciando diálogos de necessidades - Projeto encaminhado para edital
Indissociáveis (edital 15/2020)- sob título: Estrangeiros na região de Erechim: ações e trocas de informações
educativas;

- Participar de diálogos com Direção Geral, Ensino e Extensão do Campus para ações solidárias na região.
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