ANEXO III
RELATÓRIO TÉCNICO
OBJETO EXECUTADO:
O presente Relatório Técnico apresenta os resultados do Plano de Trabalho desenvolvido durante
a Colaboração Técnica Integral, que iniciou em 10 de fevereiro de 2020 e finda em 31 de dezembro
de 2020, da servidora e professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFRS Campus
Erechim, professora Luiza Pieta, com o IFRS Campus Bento Gonçalves.
Em função das atividades que a servidora vem desenvolvendo no IFRS Campus Bento Gonçalves
solicita-se prorrogação desta Colaboração Técnica Integral para o ano de 2021 (período que
compreende 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021).

OBJETIVOS ATINGIDOS:
Foram atingidos os seguintes objetivos nos âmbitos de ensino, pesquisa e extensão:


Atuação nas disciplinas “Introdução à Tecnologia de Alimentos”, “Microbiologia de
Alimentos” e “Tecnologia de Laticínios II”, na modalidade presencial e remota, do Curso
Superior de Tecnologia em Alimentos;



Desenvolvimento de Atividades Pedagógicas não Presenciais (APNPs) referentes às
disciplinas “Introdução à Tecnologia de Alimentos” e “Princípios de Conservação de
Alimentos” do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos;



Colaboração em projeto de ensino intitulado “Atuação do Tecnólogo em Alimentos no
IFRS Campus Bento Gonçalves”, coordenado pela docente Lúcia de Moraes Batista;



Colaboração em projeto de pesquisa intitulado “Proposta de Plano de Negócios da
Empresa Sítio Guinter Garten”, coordenado pela docente Tatiane Pellin Cislaghi;



Colaboração nos programas de extensão intitulados “Programa de Extensão das Plantas
Medicinais: educando para a saúde”, coordenado pela docente Josiane Pasini, e “Práticas
sensoriais: reconhecendo bebidas e alimentos através da análise sensorial”, coordenado
pela técnica Gisele Mion Gugel;



Coordenação, elaboração e aprovação do projeto intitulado “Programa de Residência
Profissional Agrícola CTA IFRS-BG”, submetido ao Edital de Chamamento Público N°
01/2020 – Programa de Residência Profissional Agrícola, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA);



Coordenação e elaboração em conjunto com as áreas de Agronomia, Alimentos,
Gestão/Marketing e Turismo do IFRS Campus Bento Gonçalves de projeto de pesquisa

intitulado “Estudo das capacidades produtivas e de marketing de uma pequena empresa
agroalimentar da Serra Gaúcha: estratégias para melhorias nos produtos, comercialização
e divulgação como forma de agregação de valor aos clientes”, submetido ao Edital
FAPERGS 04/2020 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA APLICADA DOS INSTITUTOS
FEDERAIS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DEMANDANTES;


Atuação como conteudista de Curso Online Aberto e Massivo (MOOC) disponível na
plataforma Moodle da Reitoria do IFRS e intitulado “Boas práticas de manipulação de
alimentos no setor de serviços durante a pandemia de COVID-19”, em conjunto com as
docentes Hernanda Tonini (área Turismo; coordenadora da ação) e Josiane Pasini (área
Alimentos).

METAS E RESULTADOS ATINGIDOS:
Seguem listados abaixo as metas e principais resultados atingidos nas ações realizadas durante o
período de Colaboração Técnica:


Estudo, planejamento de aulas e elaboração de materiais referentes a disciplinas (formato
presencial e remoto) do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos;



Incremento do aprendizado sobre ferramentas digitais, principalmente da plataforma
Moodle, pela participação em encontros de Formação Pedagógica do IFRS Campus Bento
Gonçalves;



Compreensão acerca das linhas de estudo dos programas e projetos de ensino, pesquisa
e extensão da área de Alimentos do IFRS Campus Bento Gonçalves;



Participação em reuniões, elaboração de materiais e de minicursos, dentre outras
atividades relacionadas aos programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão da área
de Alimentos do IFRS Campus Bento Gonçalves;



Oportunização de bolsas de residência agrícola para estudantes formandos ou recémformados em cursos de nível médio e superior na área de Ciências Agrárias, referentes ao
projeto aprovado intitulado “Programa de Residência Profissional Agrícola CTA IFRS-BG”;



Promoção à comunidade de curso on-line sobre Boas Práticas de Manipulação de
Alimentos em meio à pandemia de COVID-19, demandado pelo Ministério do Turismo ao
IFRS Campus Bento Gonçalves;



Interação com colegas servidores de diferentes áreas do IFRS Campus Bento Gonçalves,
importante para a multidisciplinaridade de projetos e desenvolvimento de atividades nos
âmbitos de ensino, pesquisa e extensão;



Interação com indústrias e demais estabelecimentos comercializadores de alimentos
situados em Bento Gonçalves e região, com formação de parcerias para projetos que
atendam às necessidades desta comunidade externa.

CRONOGRAMA EXECUTADO:



Fevereiro/2020 a Agosto/2020: Atuação nas disciplinas “Introdução à Tecnologia de
Alimentos”, “Microbiologia de Alimentos” e “Tecnologia de Laticínios II”, na modalidade
presencial e remota, do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos



Setembro/2020 a Dezembro/2020: Desenvolvimento de Atividades Pedagógicas não
Presenciais (APNPs) referentes às disciplinas “Introdução à Tecnologia de Alimentos” e
“Princípios de Conservação de Alimentos” do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos



Fevereiro/2020 a Agosto/2020: Colaboração em projeto de ensino intitulado “Atuação do
Tecnólogo em Alimentos no IFRS Campus Bento Gonçalves”



Novembro/2020 a Dezembro/2020: Colaboração em projeto de pesquisa intitulado
“Proposta de Plano de Negócios da Empresa Sítio Guinter Garten”



Fevereiro/2020 a Março/2021*: Colaboração nos programas de extensão intitulados
“Programa de Extensão das Plantas Medicinais: educando para a saúde” e “Práticas
sensoriais: reconhecendo bebidas e alimentos através da análise sensorial”
 Atuação como ministrante em minicurso sobre Aproveitamento Integral de
Alimentos do “Programa de Extensão das Plantas Medicinais: educando para a
saúde”, a ocorrer em janeiro de 2021
 Auxílio na organização de minicurso sobre Fermentação Natural de Pães do
programa de extensão “Práticas sensoriais: reconhecendo bebidas e alimentos
através da análise sensorial”, a ocorrer de janeiro de 2021 a março de 2021



Agosto/2020 a Maio/2023*: Coordenação, elaboração e aprovação do projeto intitulado
“Programa de Residência Profissional Agrícola CTA IFRS-BG”, submetido ao Edital de
Chamamento Público N° 01/2020 – Programa de Residência Profissional Agrícola, do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
 Atividades administrativas concernentes ao projeto, de outubro de 2020 a
dezembro de 2020

 Elaboração de edital e seleção de residentes, de dezembro de 2020 a março de
2021
 Início das bolsas de residência agrícola em maio de 2021, com duração de 12
(doze) meses e possibilidade de prorrogação do projeto por mais 1 (um) ano, até
maio de 2023


Abril/2020 a Maio/2020: Coordenação e elaboração em conjunto com as áreas de
Agronomia, Alimentos, Gestão/Marketing e Turismo do IFRS Campus Bento Gonçalves de
projeto de pesquisa intitulado “Estudo das capacidades produtivas e de marketing de uma
pequena empresa agroalimentar da Serra Gaúcha: estratégias para melhorias nos
produtos, comercialização e divulgação como forma de agregação de valor aos clientes”,
submetido ao Edital FAPERGS 04/2020 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA APLICADA DOS
INSTITUTOS FEDERAIS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DEMANDANTES



Julho/2020 a Novembro/2020: Atuação como conteudista de Curso Online Aberto e
Massivo (MOOC) disponível na plataforma Moodle da Reitoria do IFRS e intitulado “Boas
práticas de manipulação de alimentos no setor de serviços durante a pandemia de COVID19”, em conjunto com docentes da área de Alimentos e Turismo do IFRS Campus Bento
Gonçalves



Agosto/2020 a Novembro/2020: Participação em encontros de Formação Pedagógica,
promovida pelo IFRS Campus Bento Gonçalves



Fevereiro/2020 a Dezembro/2020: Participação em reuniões gerais e da área de
Alimentos do IFRS Campus Bento Gonçalves

*atividades a serem continuadas durante a prorrogação da Colaboração Técnica
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