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Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 

Gabinete do Reitor 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N°01, DE 1° DE ABRIL DE 2020 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: DIONÉIA MAGDA EVERLING 

UNIDADE DE LOTAÇÃO:Câmpus Ibirubá FUNÇÃO: PROFESSORA EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: Diretoria de ensino 

E-MAIL: dioneia.everling@ibiruba.ifrs.edu.br  

CHEFIA IMEDIATA: ANA DIONÉIA WOUTERS 

E-MAIL:direcao.ensino@ibiruba.ifrs.edu.br 

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  16 de marco - 18 de abril de 2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Revisão e renovação do material didático, principalmente multimídias, textos etc: 

Conteúdos a serem revisados para o segundo ano do curso técnico em agropecuária             
integrado ao ensino médio: índices zootécnicos e escrituração zootécnicas,         
bioclimatologia e raças, sistema  digestório de ruminantes, criação de novilhas. 

Elaboração de apostilas das disciplinas ministradas (zootecnia geral, criações de grandes           
animais, tecnologia dos produtos de origem animal) para serem utilizadas como base de             
conteúdo de acordo com o plano de ensino. 

Pesquisa por aplicativos disponíveis gratuitamante na web, que possam ser utilizados na            
área de zootecnia que possam ser trabalhados em sala de aula, e posteriormente             
utilizados em suas vidas profissionais. 

mailto:dioneia.everling@ibiruba.ifrs.edu.br
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Pesquisa e elaboração de atividades lúdicas relacionada ao conteúdo da área zootécnica,            
utilizando sites disponíveis gratuitos na internet, para elaboração de aulas mais dinâmicas            
que podem promover melhor aprendizado. 

Orientação de alunos para redação do relatório final de estágio ( 2 alunos do curso                
técnico em agropecuária do terceiro ano estão sendo orientados. As conversas e            
sugestões ocorrem por watsapp e os relatórios são enviados via e mail e realizadas as               
devidas sugestões) 

Capacitação:  

Curso de educação a distância oferecido por: GINEAD - Instituto Nacional de Ensino a              
Distância. 

Carga horária: 80 h 

Conteúdo:  

- Introdução 

- O Que é a Educação à Distância 

- A Educação à Distância na Perspectiva Histórica 

- Vantagens e Desvantagens do Ensino À Distância 

- Ensino a Distância x Ensino Presencial 

- Elaboração de Projetos Pedagógicos para Cursos a Distância 

- O E-learning 

- O B-learning 

- Desafios para o Ensino à Distância 

- Futuro do Ensino à Distância 

 Disponivel em: 
https://www.ginead.com.br/index.php?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw1iDKc1q7K
m9lC4NyNxbQUOR8gK_wNiL90813SJAgBeJKSqTgIlroxoCn3UQAvD_BwE 

https://www.ginead.com.br/index.php?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw1iDKc1q7Km9lC4NyNxbQUOR8gK_wNiL90813SJAgBeJKSqTgIlroxoCn3UQAvD_BwE
https://www.ginead.com.br/index.php?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw1iDKc1q7Km9lC4NyNxbQUOR8gK_wNiL90813SJAgBeJKSqTgIlroxoCn3UQAvD_BwE
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PERÍODO DAS ATIVIDADES:  19 de abril - 03 de junho de 2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Elaboração de apostilas das disciplinas ministradas no primeiro semestre letivo de 2020            
para o ensino superior em agronomia (nutrição animal, tecnologia dos produtos de origem             
animal e reprodução animal) para serem utilizadas como base de conteúdo de acordo             
com o plano de ensino. 

Revisão e atualizações dos conteúdos disponibilizados no moodle para as disciplinas           
ministradas no primeiro semestre letivo de 2020 para o curso superior em agronomia:             
Nutrição Animal, Tecnologia dos produtos de origem animal  e Reprodução animal. 

Orientação de alunos para redação do relatório final de estágio (2 alunos) do curso              
técnico em agropecuária do terceiro ano estão sendo orientados. As conversas e            
sugestões ocorrem por whatsapp e os relatórios são enviados via e mail e realizadas as               
devidas sugestões 

Pesquisa por aplicativos disponíveis gratuitamante na web, que possam ser utilizados na            
área de zootecnia para as disciplinas de bovino de corte e nutrição animal 

Capacitação:  

Curso de educação a distância oferecido por: GINEAD - Instituto Nacional de Ensino a              
Distância. 

Carga horária: 80 h 

Conteúdo:  

- Introdução 

- O Que é a Educação à Distância 

- A Educação à Distância na Perspectiva Histórica 

- Vantagens e Desvantagens do Ensino À Distância 
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- Ensino a Distância x Ensino Presencial 

- Elaboração de Projetos Pedagógicos para Cursos a Distância 

- O E-learning 

- O B-learning 

- Desafios para o Ensino à Distância 

- Futuro do Ensino à Distância 

 Disponivel em: 
https://www.ginead.com.br/index.php?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw1iDKc1q7K
m9lC4NyNxbQUOR8gK_wNiL90813SJAgBeJKSqTgIlroxoCn3UQAvD_BwE 

Planejamento da estrutura do laboratório de Bromatologia Animal a ser executado no            
Prédio F localizado Instituto Federal do Rio grande do Sul (Campus IFRS).  

Pesquisa sobre os equipamentos necessários para o laboratório de Bromatologia ,bem           
como especificações técnicas dos mesmos. 

Estudo do Layout da sala de Bromatologia de acordo com as dimensões disponíveis para              
a execução do projeto.  

  

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

  

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 
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