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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: MARCOS PAULO LUDWIG 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: IFRS - IBIRUBÁ                   FUNÇÃO: PROFESSOR EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: ENSINO 

TELEFONE: ( 54  ) 3334 8100  E-MAIL: marcos.ludwig@ibiruba.ifrs.edu.br 

TURNOS DE TRABALHO: MANHÃ E TARDE  

CHEFIA IMEDIATA: ANA DIONÉIA WOUTERS 

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

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  

16/03/2020 a 18/04/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Orientação na confecção de relatório de estágio curso técnico em agropecuária de 4 
estudantes através de e-mail institucional. 

Orientação na confecção do relatório de estágio curso de Agronomia através de e-mail 
institucional. 1 Estudante. 

Orientação na confecção do trabalho conclusão de curso agronomia através de e-mail 
institucional: 

TCC II: 5 estudantes 
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TCC I: 2 estudantes 

Atividades relacionadas a coordenação do curso de agronomia  

- Envio de e-mail aos acadêmicos sobre atividades  
- Reunião atividade remota  
- Andamento em atividades da CAGE: Projetos de ensino 
- Demandante para preenchimento de planilhas PGC/CLC 

Projetos de pesquisa: 

Uso de fontes alternativas de nutrientes e manejo do solo na produção e qualidade das 
sementes de culturas anuais de verão - EDITAL IFRS Nº 24/2019 
PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq - Envio de dados por e-mail para confecção 
de trabalhos. 1 Bolsista, contato por e-mail. 

Temperatura de secagem e a qualidade de sementes e industrial do trigo - EDITAL IFRS 
Nº 24/2019 PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq - 1 Bolsista, contato por e-mail, 
análise de dados. 

Antecipação de semeadura da cultura do trigo - EDITAL IFRS Nº 25/2019 
PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS - 2 Bolsistas (bolsista fomento interno, no entanto, 
encerrou em fevereiro a bolsa) contato por e-mail. Organização das atividades, envio 
material bibliográfico e análise estatística dos dados.  

Filocrono, produção de forragem e produtividade da aveia em função da qualidade das 
sementes - EDITAL IFRS Nº 25/2019 PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS. 1 Bolsista, 
contato por e-mail. Organização das atividades e análise estatística dos dados. 

 Preparo de aulas: Disciplinas de Culturas anuais no técnico em agropecuária; e na 
agronomia, Introdução a agronomia; Armazenamento de sementes e grãos; 
Beneficiamento e secagem de sementes e grãos. Acesso ao Moodle para postar material. 

Atendimento a alunos: 

Contato por e-mail  
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PERÍODO DAS ATIVIDADES:  

19/04/2020 a 03/06/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

Orientação na confecção de relatório  e apresentação de estágio do curso técnico em 
agropecuária através de e-mail institucional:  

4 estudantes  

Orientação na confecção do relatório de estágio curso de Agronomia através de e-mail 
institucional:  

1 estudante 

Orientação na confecção do trabalho conclusão de curso agronomia através de e-mail 
institucional: 

TCC II - 5 estudantes 

TCC I - 2 estudantes 

Atividades relacionadas a coordenação do curso de agronomia  

- Envio de e-mail aos acadêmicos sobre atividades  
- Preenchimentos de formulários relacionados ao curso de agronomia  
- Andamento em atividades da CAGE: Projetos de ensino 

Projetos de pesquisa: 

Uso de fontes alternativas de nutrientes e manejo do solo na produção e qualidade das 
sementes de culturas anuais de verão - EDITAL IFRS Nº 24/2019 
PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq - Envio de dados por e-mail para confecção 
de trabalhos. 1 Bolsista, contato por e-mail 
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Temperatura de secagem e a qualidade de sementes e industrial do trigo - EDITAL IFRS 
Nº 24/2019 PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq - 1 Bolsista, contato por e-mail, 
análise dados.  

Antecipação de semeadura da cultura do trigo - EDITAL IFRS Nº 25/2019 
PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS - 1 Bolsista contato por e-mail. Organização das 
atividades, envio material bibliográfico e análise estatística dos dados.  

Filocrono, produção de forragem e produtividade da aveia em função da qualidade das 
sementes - EDITAL IFRS Nº 25/2019 PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS. 1 Bolsista, 
contato por e-mail. Organização das atividades e análise estatística dos dados. 

Pesquisa envio de proposta de projetos de pesquisa: 

EDITAL IFRS Nº 26/2020 - PIBIC/PIBIC-Af/PIBIC-EM/PIBITI/IFRS/CNPq - 2 propostas  

EDITAL IFRS Nº 27/2020 - PROBIC/PROBITI/IFRS/FAPERGS   - 2 propostas  

Confecção dos projetos em conjunto com os orientados por e-mail e submissão das 
propostas 

 Preparo de aulas: Disciplinas de Culturas anuais no técnico em agropecuária; e na 
agronomia, Introdução a agronomia; Armazenamento de sementes e grãos; 
Beneficiamento e secagem de sementes e grãos. Acesso ao Moodle para postar material. 

Atendimento a alunos: Contato por e-mail  

OK  
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ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 


