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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: Moisés Nivaldo Cordeiro  

UNIDADE DE LOTAÇÃO: Ibirubá                           FUNÇÃO: Professor   EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: Direção de ensino 

  E-MAIL:moises.cordeiro@ibiruba.ifrs.edu.br TURNOS DE TRABALHO:_______ 

CHEFIA IMEDIATA:  Diretoria de Ensino 

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

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

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

(Semanal) 

(20/04/2020 a 24/04/2020) (21/04/2020 - Feriado)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,            
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

- Participação no VI - SENID/2020 - Seminário Nacional de Inclusão Digital - Cultura              
Digital na Educação - evento organizado pela Universidade de Passo Fundo - UPF nos              
dias 22 a 24 de abril de 2020, 100 % online este ano, disponível em               
https://www.upf.br/senid 

- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 22/04/2020 as 19:30 horas com os temas: Projetos de fibra óptica, Memorial             
descritivo, Projetos de padrões de entrada, Relatório fotográfico.  

mailto:moises.cordeiro@ibiruba.ifrsedu.br
https://www.upf.br/senid
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- Leitura e estudo do livro “Uma simples revolução” de Domenico de Masi. 

- Auxílio e colaboração para a formulação de um projeto de extensão para a formalização               
e institucionalização da ação de extensão “LIVE técnica do curso de Eletrotécnica” junto             
ao sistema informatizado utilizado pelo IFRS, o SIGProj.  

(27/04/2020 a 30/04/2020) (01/05/2020 - Feriado)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,            
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

- Participação em encontro virtual, LIVE com a turma de mestrado no estilo mesa redonda               
de debate e estudos sobre o livro: Uma simples revolução do autor Domenico de Masi. 

- Curso online sobre estrutura para projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão de              
curso, oferecido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS  

- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 29/04/2020 as 19:30 horas com os temas: Segurança em serviços de eletricidade,             
Medidas de segurança para redes elétricas, Informativo de segurança para operadores           
de telefonia.  

- Finalização e submissão do projeto de extensão para a formalização e            
institucionalização da ação de extensão “LIVE técnica do curso de Eletrotécnica” junto ao             
sistema informatizado utilizado pelo IFRS, o SIGProj.  

- Leituras dos relatórios de estágios dos estudantes do curso subsequente em            
eletrotécnica; 

(04/05/2020 a 08/05/2020)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,             
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

- Leitura e estudo do livro “De técnico e de Humano” de Walter Antonio Bazzo  

- Leitura e estudo do livro “Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel” de 
Marco A. Moreira  
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- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 06/05/2020 as 19:30 horas com os temas: Norma Brasileira, ABNT NBR 16.690             
Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos - Requisitos de projeto. Com participação e            
colaboração de um convidado externo ao IFRS.  

- Atuação na Comissão de Avaliação ad hoc de Extensão, avaliação das propostas             
submetidas ao Edital IFRS nº 09/2020 – concessão de apoio financeiro para ações de              
extensão propostas por estudantes do IFRS. 

- Reunião on line via whatsapp de orientação de estágio com discente do curso técnico 
Subsequente em Eletrotécnica.  

- Preparação de aula para o 3° semestre curso de Eletrotécnica; Disciplina de Instalações              
elétricas; Tópico 1: Instalações elétricas residenciais; Tópico 2: Dispositivos de          
acionamento; Tópico 3: Equipamentos eletroeletrônicos; Tópico 4: Modelos comerciais. 

(11/05/2020 a 15/05/2020)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,            
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

- Participação em encontro virtual, LIVE com a turma de mestrado no estilo mesa redonda               
de debate e estudos sobre o livro “Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel”              
de Marco A. Moreira; 

- Leitura e estudo do Livro “Conversando sobre Educação Tecnológica” de Walter A. 
Bazzo; 

- Reunião on line via whatsapp de orientação de estágio com discente do curso técnico               
Subsequente em Eletrotécnica.  

- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 13/05/2020 as 19:30 horas com os temas: Segurança em instalações elétricas,            
Segurança em serviços em altura NR-35. Com participação e colaboração de um            
convidado externo ao IFRS.  

- Atuação na Comissão de Avaliação ad hoc de Extensão, avaliação das propostas             
submetidas ao Edital IFRS nº 09/2020 – concessão de apoio financeiro para ações de              
extensão propostas por estudantes do IFRS. 
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- Planejamento de ações em relação ao projeto de extensão submetido no edital             
n°67/2020 e contemplado com recursos e bolsas estudantis com o título: Conhecendo o             
Curso de Eletrotécnica: Uma forma de inclusão social para jovens e adultos; 

- Preparação de aula para o 1° semestre do curso subsequente de Eletrotécnica;             
Disciplina de Oficina eletrotécnica; Tópico 1: Elaboração de atividades prática; Tópico 2:            
Circuitos elétricos básicos; Tópico 3: Montagem técnica; Tópico 4: Esquema elétrico. 

(18/05/2020 a 22/05/2020)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência, 
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação 
e do produto educacional;  

- Leitura e estudo do livro “Os inovadores” de Walter Isaacson 

- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 20/05/2020 as 19:30 horas com os temas: à definir  

- Leitura, sugestões e adequações nos relatórios de estágios curriculares  

- Preparação de aula para o 3° semestre do curso subsequente de Mecânica; Disciplina 
de Motores elétricos e Acionamentos; Tópico 1: Lógica de circuitos; Tópico 2: Dispositivos 
de acionamentos elétricos; Tópico 3: Dispositivos eletroeletrônicos; Tópico 4: Dispositivos 
de proteção elétrica. 

- Estudo e reflexões sobre a continuação ou cancelamento da ação referente ao projeto              
de extensão submetido no edital n°67/2020; Projeto 4E – Encontro Estadual de            
Eletrotécnicos e Eletricistas, devido a pandemia;  

(25/05/2020 a 29/05/2020)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,            
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

- Participação em encontro virtual, LIVE com a turma de mestrado no estilo mesa redonda               
de debate e estudos sobre o livro (à definir); 
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- Leitura e estudo do livro “Ciência Tecnologia e Sociedade” de Walter A. Bazzo 

- Organização e mediação do (encontro virtual), LIVE técnica do curso de eletrotécnica do              
dia 27/05/2020 as 19:30 horas com os temas: radioamadorismo, historia, princípio de            
funcionamento, cenário no RS, normas de utilização, kit básico; 

- Preparação de aula para o 1° semestre do curso subsequente de Eletrotécnica;             
Disciplina de Circuitos eletromagnéticos e dispositivos; Tópico 1: Elaboração de          
atividades práticas; Tópico 2: Exemplos de aplicação; Tópico 3: Visualização das forças            
magnéticas; Tópico 4: Esquema elétricos envolvendo eletromagnetismo. 

(01/06/2020 a 03/06/2020)  

- Capacitação - Mestrado Profissional - no Programa de Pós-Graduação em Docência,            
para Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática - PPGSTEM da Universidade          
Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS, Unidade de Guaíba; Elaboração da dissertação              
e do produto educacional;  

Leitura e estudo do livro “Os sete saberes necessários à educação do futuro” de Edgar 
Morin; 

- Conferência final para a autorização da versão impressa e futura entrega dos relatórios              
de estágios curriculares finais ao setor de extensão do campus; 

- Organização e logística para o retorno às atividades acadêmicas. 

OK 
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ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 


