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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: EDUARDO MATOS MONTEZANO 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: CAMPUS IBIRUBÁ  FUNÇÃO: DOCENTE/PROFESSOR 
EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: DIREÇÃO DE ENSINO 

E-MAIL:eduardo.montezano@ibirubá.ifrs.edu.br TURNOS DE TRABALHO: DIURNO 

CHEFIA IMEDIATA: Ana Dionéia Wouters (DIREÇÃO DE ENSINO) 

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

PERÍODO DAS ATIVIDADES 1:  16/03/2020 - 18/04/2020 

PERÍODO DAS ATIVIDADES 2: 19/04/2020 - 03/06/2020 

PERÍODO DAS ATIVIDADES 3: 04/06/2020 - 03/07/2020 

PERÍODO DAS ATIVIDADES 4: 04/07/2020 - 03/09/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 1 

Planejamento e preparo de aulas e materiais didáticos para as turmas/componentes           
curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (segundo e terceiros anos,           
respectivamente disciplinas de Olericultura e Floricultura e Produção Agroindustrial) e do           
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de Gestão da Qualidade na           
Agropecuária, Floricultura e Paisagismo, Seminários em Agronomia e Tecnologia dos          
Produtos de Origem Vegetal).  

- Olericultura e Floricultura (Propagação de hortaliças) 
- Produção Agroindustrial (Tecnologia de Panificação) 
- Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal (Tecnologia de Panificação) 
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- Gestão da Qualidade na Agropecuária (Ferramentas da Qualidade) 
- Floricultura e Paisagismo (Princípios do Paisagismo) 
- Seminários em Agronomia (Elaboração de formulários de avaliação)  

Correção de trabalhos, relatórios e atividades avaliativas dos alunos do Curso Técnico            
em Agropecuária Integrado (componentes curriculares de Olericultura e Floricultura e          
Produção Agroindustrial) e do Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de           
Gestão da Qualidade na Agropecuária, Floricultura e Paisagismo, Seminários em          
Agronomia e Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal).  

Leitura e estudo de material bibliográfico referente às áreas de formação e atuação             
docente na instituição.  

Orientações de alunos para a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do              
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (correções, revisões e sugestões) através de           
e-mail institucional (03 alunos orientados).  

Orientações de alunos para a elaboração e redação do Relatório do Estágio Curricular             
Obrigatório do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (terceiro ano) através de e-mail            
institucional (05 alunos orientados).  

Atividades de atendimento aos alunos via e-mail institucional. 

Realização de cursos de capacitação e formação continuada on-line em formato EaD            
(área da Educação). 

- Curso “Educação a Distância” (25 horas) - Plataforma Moodle - IFRS.  

Atividades de acompanhamento referente às comissões/grupos como membro        
efetivo/participante e da vida institucional (via e-mail e vídeo conferências). 

- Comissão Local do Plano de Logística Sustentável do IFRS 2019-2023 (portaria           
60/2019).  

- Grupos em aplicativo de mensagens instantâneas (um grupo referente ao Curso           
Técnico em Agropecuária Integrado e outro referente PIAS-CIASE/IFRS).  
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 2 

Planejamento e preparo de aulas e materiais didáticos para as turmas/componentes           
curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (segundo e terceiro anos,           
respectivamente disciplinas de Olericultura e Floricultura e Produção Agroindustrial) e do           
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de Gestão da Qualidade na           
Agropecuária, Floricultura e Paisagismo e Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal).  

- Olericultura e Floricultura (Aspectos técnicos do cultivo do morangueiro) 
- Produção Agroindustrial (Tecnologia de produtos minimamente processados) 
- Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal (Tecnologia de processamento de          

bebidas alcóolicas) 
- Gestão da Qualidade na Agropecuária (Ferramentas da Qualidade) 
- Floricultura e Paisagismo (Elaboração de projetos paisagísticos)  

Correção de trabalhos, relatórios e atividades avaliativas dos alunos do Curso Técnico            
em Agropecuária Integrado (componentes curriculares de Olericultura e Floricultura e          
Produção Agroindustrial) e do Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de           
Gestão da Qualidade na Agropecuária, Floricultura e Paisagismo, Seminários em          
Agronomia e Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal).  

Leitura e estudo de material bibliográfico referente às áreas de formação e atuação             
docente na instituição.  

Orientações de alunos para a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do              
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (correções, revisões e sugestões) através de           
e-mail institucional (03 alunos orientados). 

Orientações de alunos para a elaboração e redação do Relatório do Estágio Curricular             
Obrigatório do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (terceiro ano) através de e-mail            
institucional (06 alunos orientados). 

Atividades de atendimento aos alunos via e-mail institucional. 
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Realização de cursos de capacitação e formação continuada on-line em formato EaD            
(área da Educação). 

- Curso “Qualidade de cursos em Educação a Distância” (30 horas) - Plataforma            
Moodle - IFRS. 

- Curso “Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância” (20 horas) -           
Plataforma Moodle - IFRS. 

Participação de eventos e cursos de capacitação e formação continuada on-line em            
formato EaD. 

- Curso “Hortas em pequenos espaços” (12 horas) - Plataforma AVA-Embrapa -           
E-campo EMBRAPA. 

- I COICTA - Congresso Online Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos:            
segurança alimentar estratégias em período de pandemia - Plataforma         
Congresse.me (20 horas). 

Atividades de acompanhamento referente às comissões/grupos como membro        
efetivo/participante e da vida institucional (via e-mail e vídeo conferências). 

- Grupos em aplicativo de mensagens instantâneas (um grupo referente ao Curso           
Técnico em Agropecuária Integrado e outro referente PIAS-CIASE/IFRS). 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 3 

Planejamento e preparo de aulas e materiais didáticos para as turmas/componentes           
curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (segundo e terceiro anos,           
respectivamente disciplinas de Olericultura e Floricultura e Produção Agroindustrial) e do           
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de Gestão da Qualidade na           
Agropecuária, Floricultura e Paisagismo e Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal).  

- Olericultura e Floricultura (Aspectos técnicos do cultivo do morangueiro) 
- Produção Agroindustrial (Tecnologia de processamento de bebidas) 
- Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal (Tecnologia de processamento de          

bebidas) 
- Gestão da Qualidade na Agropecuária (Ferramentas da Qualidade) 
- Floricultura e Paisagismo (Espécies ornamentais para o uso em projetos          

paisagísticos) 
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Elaboração de projeto de pesquisa EDITAL IFRS Nº 06/2020 FLUXO CONTÍNUO -            
PROJETOS DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO “Avaliação de diferentes         
cultivares na produção de morangueiro em sistema semihidropônico.”  

Elaboração de material didático complementar: texto/artigo sobre “Tópicos gerais sobre o           
setor agroindustrial alimentício, segurança alimentar e a tecnologia de alimentos em           
tempos de pandemia”. 

Leitura e estudo de material bibliográfico referente às áreas de formação e atuação             
docente na instituição. 

Orientações de alunos para a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do              
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (correções, revisões e sugestões) através de           
e-mail institucional (03 alunos orientados). 

Orientações de alunos para a elaboração e redação do Relatório do Estágio Curricular             
Obrigatório do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (terceiro ano) através de e-mail            
institucional (06 alunos orientados). 

Atividades de atendimento aos alunos via e-mail institucional. 

Realização de cursos de capacitação e formação continuada, seminários e palestras           
on-line em formato EaD (área da Educação). 

- Curso “Moodle Básico para professores” (20 horas) - Plataforma Moodle - IFRS. 
- Curso “Cursos Online Abertos e Massivos: teoria e prática” (30 horas) - Plataforma             

Moodle - IFRS. 
- Curso “O Uso de Aplicativos Web na Construção de Materiais Educacionais” (20            

horas) - Plataforma Moodle - IFRS. 
- Palestra “Educação e Inclusão Digital em Tempos de Pandemia” (2 horas) -            

CEPEDI - Centro de Estudos e Pesquisa em Direito e Internet da UFSM.  
- Seminário “Educação Criativa: metodologias e práticas para o futuro das          

gerações” (1 hora e 30 min) - Sebrae. 
- Seminário “Possibilidades do Ensino Híbrido no Currículo Escolar” (2 horas) -           

Sebrae.  
- Seminário “Referências para uma Educação Empreendedora” (2 horas) - Sebrae. 
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Participação de eventos e cursos de capacitação e formação continuada on-line em            
formato EaD. 

- 2 CONGESQUA - Congresso Nacional de Gestão da Qualidade Aplicada - Online            
- Fluir Digital (20 horas). 

- Webinar CSDHANA-NE/UFPE - Alimentação saudável como fundamento da nova         
sociedade em harmonia com o planeta - Centro de Ciência e Tecnologia em             
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e DHANA do Nordeste (2 horas). 

- Webinar SGQ Desgovernado - Qualyteam (1 hora). 
- 1 Webinar Pesquisa e Pós-Graduação do IFRS Campus Sertão: Pesquisa e           

Pós-Graduação em Instituições Públicas de Educação Profissional Tecnológica -         
IFRS-Campus Sertão. 

Atividades de acompanhamento referente às comissões/grupos, reuniões como membro         
efetivo/participante e da vida institucional do IFRS (via e-mail e videoconferências). 

- Grupos em aplicativo de mensagens instantâneas (um grupo referente ao Curso           
Técnico em Agropecuária Integrado e outro referente PIAS-CIASE/IFRS). 

- Reuniões do grupo de servidores da área das agrárias através de           
videoconferência sobre encaminhamentos da reforma do Prédio F - IFRS -           
Campus Ibirubá. 

- Reuniões (vídeoconferências) do grupo de servidores para elaboração do projeto          
de ensino sobre a temática do ENEM (participação em grupo de aplicativo de             
mensagens instantâneas). 

- Minicurso “Como fazer uma Webconferência” - IFRS - Campus Ibirubá. 
- Oficina “Preparação de Material Didático usando OBS Studio” - IFRS - Campus            

Ibirubá. 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 4 

Planejamento e preparo de aulas e materiais didáticos para as turmas/componentes           
curriculares do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (segundo e terceiro anos,           
respectivamente disciplinas de Olericultura e Floricultura e Produção Agroindustrial) e do           
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (disciplinas de Gestão da Qualidade na           
Agropecuária, Floricultura e Paisagismo e Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal).  

- Olericultura e Floricultura (Aspectos técnicos do cultivo do tomateiro) 
- Produção Agroindustrial (Tecnologia de processamento de bebidas) 
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- Tecnologia dos Produtos de Origem Vegetal (Tecnologia de processamento de          
bebidas) 

- Gestão da Qualidade na Agropecuária (Ferramentas da Qualidade) 
- Floricultura e Paisagismo (Características das espécies ornamentais para o uso          

em projetos paisagísticos de ajardinamento) 

Implantação e execução do projeto de pesquisa EDITAL IFRS Nº 06/2020 FLUXO            
CONTÍNUO - PROJETOS DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO “Avaliação         
de diferentes cultivares na produção de morangueiro em sistema semihidropônico.”          
(orientação de 02 alunos voluntários desenvolvendo atividades remotas de pesquisa). 

Realização de parcerias de cooperação para aquisição de insumos na forma de doação             
(mudas de morangueiro, substratos agrícolas, fertilizantes e produtos para manejo de           
pragas e doenças).  

Leitura e estudo de material bibliográfico referente às áreas de formação e atuação             
docente na instituição. 

Orientações de alunos para a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do              
Curso Superior Bacharelado em Agronomia (correções, revisões e sugestões) através de           
e-mail institucional (03 alunos orientados). 

Orientações de alunos para a elaboração e redação do Relatório do Estágio Curricular             
Obrigatório do Curso Técnico em Agropecuária Integrado (terceiro ano) através de e-mail            
institucional (06 alunos orientados). 

Atividades de atendimento aos alunos via e-mail institucional. 

Realização de cursos de capacitação e formação continuada, seminários e palestras           
on-line em formato EaD (área da Educação). 

- Curso “Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas” (40 horas) -            
Plataforma Moodle - IFRS. 

- Curso “Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso” (20 horas) -             
Plataforma Moodle - IFRS. 

- Seminário “Ensino Remoto: desafios e oportunidades” (1 hora e 30 min) - Sebrae. 
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- Seminário “O CER com você, professor! Episódio 3: Habilidades e competências           
dos educadores para os novos tempos” (1 hora e 30 min) - Sebrae. 

- Seminário “Distanciamento físico, mas não social: A importância do acolhimento          
no ensino remoto (1 hora e 30 min) - Sebrae. 

- Seminário “Educação Financeira na Gestão Escolar” (1 hora e 30 min) - Sebrae. 
- Seminário “Empreendedorismo no Currículo Escolar - Como fazer?” (1 hora e 30            

min) - Sebrae. 
- Evento “Pais e Professores em Conexão pela Educação (2 horas) - Sebrae.  
- Curso “Aula Leve - MOOC para Formação Gratuita em Oficinas de Estudo” (4             

horas) - Plataforma Lumina - Educação Para Todos - UFRGS. 
- Seminário “O CER com você, professor! Episódio 4: Como trabalhar inovação e            

valores humanos no mundo digital (1 hora e 30 min) - Sebrae. 

Participação de eventos e cursos de capacitação e formação continuada on-line em            
formato EaD. 

- Curso de Extensão Ciclo de Conversas: Educação e Saberes Ambientais -           
Kaipora UEMG. 

- I CONIED - Congresso Internacional Um novo tempo na educação - Instituto            
Casagrande. 

- Curso Conexões Ecológicas do IFRS: agroecologia, segurança alimentar e         
educação ambiental - CIASE - IFRS. 

- Curso Biopoder Camponês - Bombeiros Agroecológicos: Agroecologia como        
alternativa à agricultura convencional - Sebastião Pinheiro - SINERGEA-UFRGS         
Litoral (8 horas). 

- Curso Pinheiro Machado de Questão Agrária e Agroecologia - Centro de           
Formação Paulo Freire.  

- Curso sobre Sementes Crioulas: guardiões, conhecimentos e inspirações - Epagri.  
- Congresso Internacional Online de Naturologia e Ayurveda - Instituto Naradeva          

Shala.  
- Lives do SPDH - Sistema Plantio Direto de Hortaliças: Método de transição para             

um novo modo de produção - Epagri. 
- Curso “Formação em Sistemas Participativos de Garantia - A Certificação de           

Produtos Orgânicos - Laércio Meirelles - Centro Ecológico Ipê-Serra/Litoral Norte. 

Atividades de acompanhamento referente às comissões/grupos, reuniões como membro         
efetivo/participante e da vida institucional do IFRS (via e-mail e videoconferências). 

- Grupos em aplicativo de mensagens instantâneas (um grupo referente ao Curso           
Técnico em Agropecuária Integrado e outro referente PIAS-CIASE/IFRS). 
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- Reunião (videoconferência) com coordenações do curso Técnico em        
Agropecuária Integrado e Curso Superior Bacharelado em Agronomia sobre PA          
2021 - IFRS-Campus Ibirubá. 

- Reuniões (vídeoconferências) do grupo de servidores para elaboração/execução        
do projeto de ensino “projeto integrador” do Curso Técnico em Agropecuária           
Integrado - 2 ano sobre a temática do Cultivo ecológico de alimentos em hortas              
escolares/caseiras (participação em grupo de aplicativo de mensagens        
instantâneas, realização de videoconferências e elaboração de material didático         
digital). 

- Acompanhamento das atividades relacionadas ao Projeto de Ensino De Olho no           
Enem através da participação em grupo de aplicativo de mensagens instantâneas           
e visualização das aulas). 

 OK 

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

  

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 

 


