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

ANEXO I - FORMULÁRIO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: Eliezer José Pegoraro 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: IFRS Câmpus Ibirubá  FUNÇÃO: Professor EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: Diretoria de Ensino 

TELEFONE:          E-MAIL:eliezer.pegoraro@ibiruba.ifrs.edu.br 

TURNOS DE TRABALHO: Diurno 

CHEFIA IMEDIATA: Ana Dionéia Wouters 

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

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

ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Curso/capacitação:Potencial Agronômico dos Dejetos de Suínos. Carga horária 20 horas, 
disponivel em: https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=108 

Curso/capacitação:Avaliação Econômica de Sistemas Agropecuários. Carga horária 15 
horas, disponível em:https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=111 

Planejamento de aulas para a disciplinas de Zootecnia Geral 1 ano agropecuária.            
Planejar atividades didático-pedagógicas referentes aos próximos conteúdos e atividades         
avaliativas. Revisar conteúdos e atividade avaliativas 
Tópicos a serem revisados :Eficiência de utilização da pastagem. Manejo das forrageiras,            
alturas residuais e índice de área foliar.Hábitos alimentares e comportamento dos animais            
em pastejo.Pastejo misto Sistemas de integração Agropecuários 
: 

https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=108#section-0
https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=108
https://ava.sede.embrapa.br/course/view.php?id=111
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Planejamento de aulas para a disciplinas de Criação de médios animais 2 ano             
agropecuária. Planejar atividades de revisão do que fora trabalhado antes da suspensão            
das aulas; planejar atividades didático-pedagógicas referentes aos próximos conteúdos e          
atividades avaliativas. Revisar conteúdos e atividade avaliativas 
Tópicos a serem revisados:Manejo geral nas diferentes categorias suínas.Manejo         
reprodutivo e utilização da inseminação artificial em suínos Noções de limpeza e            
desinfecção das instalações suinícolas. Manejo de descarte e reposição de rebanho           
suíno. Questões de biosseguridade na suinocultura Manejo geral nas diferentes          
categorias ovinas Manejo de descarte e reposição de rebanho na ovinocultura. A            
utilização do melhoramento genético e a importância da seleção de reprodutores para a             
ovinocultura. Avaliação morfológica dos ovinos. 
 

Planejamento de aulas para a disciplinas de Forragens Conservadas Optativa Agronomia.           
Planejar atividades de revisão do que fora trabalhado antes da suspensão das aulas;             
planejar atividades didático-pedagógicas referentes aos próximos conteúdos e atividades         
avaliativas. Revisar conteúdos e atividade avaliativas 
Tópicos a serem revisados: Inoculantes e aditivos em silagens.Utilização e consumo de            
silagens pelos ruminantes. Valor nutritivo das silagens. Avaliação das características e           
potencial das plantas para produção de fenos Processo de fenação, fases envolvidas e             
armazenamento. Utilização e consumo de fenos pelos ruminantes Melhoramento de          
fenos de baixa qualidade. Valor nutritivo do feno Avaliação das características e potencial             
das plantas para produção de pré-secados Processo de produção de pré-secados, fases            
envolvidas. Utilização e consumo de pré-secados pelos ruminantes Valor nutritivo do           
pre´-secado Aspectos econômicos envolvidos na produção e utilização de forragem          
conservada 

Planejamento de aulas para a disciplinas de Planejamento forrageiro Optativa Agronomia.           
Planejar atividades de revisão do que fora trabalhado antes da suspensão das aulas;             
planejar atividades didático-pedagógicas referentes aos próximos conteúdos e atividades         
avaliativas. Revisar conteúdos e atividade avaliativas 
Tópicos a serem revisados: Oferta e demanda de forragem ajustes de           
lotação.Planejamento forrageiro em diferentes métodos de pastejo.Técnicas de        
quantificação de massa forrageira.Planejamento e sustentabilidade de áreas de         
pastejo.Planejamento forrageiro para pequenos ruminantes.Planejamento forrageiro para       
bovinos de leite.Planejamento forrageiro para bovinos de corte 

Encaminhamentos e execução de atividades referentes à coordenação da CEUA-IFRS          
Portaria 456/2018. Tais como:distribuição de projetos/protocolos aos avaliadores;        
liberação e encaminhamentos de projetos/protocolos submetidos nos sistema ceua;   

Elaboração/encaminhamento de materiais complementares para estudos dos discentes 
Sendo estes encaminhados via moodle  
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Atendimento e orientação a aluno em elaboração de TCC via web(email) 1 aluno em              
TCC.(Agronomia) 

  

 

ASSINATURA DO SERVIDOR 

  

 

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 


