
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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: Tiago Rios da Rocha 

UNIDADE DE LOTAÇÃO: IFRS - Ibirubá              FUNÇÃO: Professor EBTT 

SETOR DE EXERCÍCIO: Direção de Ensino 

E-MAIL: tiagoriosrocha@gmail.com 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  - 18/04/2020 

 ATIVIDADES PREVISTAS PARA O PERÍODO 

16/03/2020 - 20/03/2020 - Atividades relacionadas a gestão do curso de Ciência da 
Computação: organização de documentos, organização de atas, comunicação com os 
alunos sobre a suspensão do período de aulas. 

 23/03/2020 - 27/03/2020 - Disponibilização de material complementares no AVEA 
Moodle das disciplinas de Programação Paralela e Linguagem de Programação II do 
curso de Ciência da Computação. 

 30/03/2020 - 03/04/2020 - Realização de capacitações do IFRS para atuar na EaD: 1 - 
Educação a Distância; 2 - Cursos Regulares Presenciais com Carga Horária a Distância; 
3 - Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso;  
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 06/04/2020 - 10/04/2020 - Realização de capacitações do IFRS para atuar na EaD: 4 - O 
Uso de Aplicações Web na Construção de Materiais Educacionais; 5 - Moodle Básico 
para Professor: Elaboração de Curso; 6 - Abordagens Pedagógicas Modernas na EaD; 7 
- Qualidade de Cursos em Educação a Distância; 

- Estudo sobre Programação Paralela. 

- Atualização dos quantitativos de materiais de informática no PGC 2021. 

 13/04/2020 - 17/04/2020 -  

-Realização de capacitações do IFRS para atuar na EaD: 8 - Cursos Online Abertos e 
Massivos: Teoria e Prática; 9 - Criação de Videoaulas; 10 - Gamificação no Moodle.  

 -Participação do congresso chamado Escola Regional de Alto Desempenho da Região 
Sul (evento será transmitido online) 15 a 17/04/2020. 

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  19/04 - 03/06 

20/04/2020 - 24/04/2020 - Realização de curso sobre a tecnologia Vue.js no site Udemy e 
preparação de aulas para disciplina de Linguagem e Programação II do curso de Ciência 
da Computação. 

Avaliação de um projeto de pesquisa para o Instituto Federal Sul-Riograndense 

27/04/2020 - 30/04/2020 - Realização de curso sobre a tecnologia Vue.js no site Udemy e 
preparação de aulas para disciplina de Linguagem e Programação II do curso de Ciência 
da Computação. 

Análise dos recursos de de inscrições do edital de contratação de professor substituto. 

04/05/2020 - 08/05/2020 - Realização de curso sobre a tecnologia Vue.js no site Udemy e 
preparação de aulas para disciplinas de programação Web. 

Análise dos recursos da prova de títulos do edital de contratação de professor substituto. 

Avaliação de projeto de pesquisa do Instituto Federal Farroupilha. 
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Avaliação de projeto de pesquisa do Instituto Federal do Paraná. 

11/05/2020 - 15/05/2020 - Desenvolvimento de um software experimental com as 
tecnologias de front-end Vue.js e backend Laravel. O software será utilizado 
posteriormente em sala de aula nas disciplinas de programação Web tanto do curso 
superior quanto no curso integrado. 

Participação de reuniões remotas da CAGE. 

18/05/2020 - 22/05/2020 - Desenvolvimento de um software experimental com as 
tecnologias de front-end Vue.js e backend Laravel. O software será utilizado 
posteriormente em sala de aula nas disciplinas de programação Web tanto do curso 
superior quanto no curso integrado. 

Participação de reuniões remotas da CAGE - grupo de trabalho: atividades remotas. 

Elaboração do projeto de ensino “O uso de comunicação síncrona para realização de 
atividades remotas no contexto da COVID-19 no IFRS - Câmpus Ibirubá”. 

25/05/2020 - 29/05/2020 - Desenvolvimento de um software experimental com as 
tecnologias de front-end Vue.js e backend Laravel. O software será utilizado 
posteriormente em sala de aula nas disciplinas de programação Web tanto do curso 
superior quanto no curso integrado. 

Preparação das oficinas referentes ao projeto de ensino “O uso de comunicação síncrona 
para realização de atividades remotas no contexto da COVID-19 no IFRS - Câmpus 
Ibirubá”. 

Realização da oficina referente ao projeto “O uso de comunicação síncrona para 
realização de atividades remotas no contexto da COVID-19 no IFRS - Câmpus Ibirubá”. 

01/06/2020 - 03/06/2020 - Desenvolvimento de um software experimental com as 
tecnologias de front-end Vue.js e backend Laravel. O software será utilizado 
posteriormente em sala de aula nas disciplinas de programação Web tanto do curso 
superior quanto no curso integrado. 
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Preparação das oficinas referentes ao projeto de ensino “O uso de comunicação síncrona 
para realização de atividades remotas no contexto da COVID-19 no IFRS - Câmpus 
Ibirubá”. 

Realização da oficina referente ao projeto “O uso de comunicação síncrona para 
realização de atividades remotas no contexto da COVID-19 no IFRS - Câmpus Ibirubá”. 

PERÍODO DAS ATIVIDADES:  04/06 - 03/07 

04/06/2020 - 05/06/2020 - Estudo do framework de desenvolvimento Mobile NativeScript. 
Este framework estende a tecnologia anterior que foi estudada e permite a criação de 
Apps nativos para Android e IOS. Além do estudo da ferramenta será desenvolvido um 
App experimental. Este App poderá ser utilizado com os alunos para demonstrações. 

08/06/2020 - 12/06/2020 - Estudo do framework de desenvolvimento Mobile NativeScript. 
Este framework estende a tecnologia anterior que foi estudada e permite a criação de 
Apps nativos para Android e IOS. Além do estudo da ferramenta será desenvolvido um 
App experimental. Este App poderá ser utilizado com os alunos para demonstrações. 

Modificação das bancadas para obra dos novos laboratórios de computação.  

Busca de documentos para auxílio na escrita do projeto: “Lab IFMaker Ibirubá: 
construindo ideias e conhecimento”. 

15/06/2020 - 19/06/2020 - Estudo do framework de desenvolvimento Mobile NativeScript. 
Este framework estende a tecnologia anterior que foi estudada e permite a criação de 
Apps nativos para Android e IOS. Além do estudo da ferramenta será desenvolvido um 
App experimental. Este App poderá ser utilizado com os alunos para demonstrações. 

Análise das licitações vigentes e realização de empenho de novas aquisições para os 
novos laboratórios. 

Participação em reunião remota para tratar da necessidade e especificação de 
equipamentos de redes para os novos laboratórios de computação. 

Participação em reunião remota da CAGE. 

Participação em reunião remota do Conselho de Câmpus. 
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Organização da publicação de bancas didáticas para contratação de professor substituto. 

22/06/2020 - 26/06/2020 - Estudo do framework de desenvolvimento Mobile NativeScript. 
Este framework estende a tecnologia anterior que foi estudada e permite a criação de 
Apps nativos para Android e IOS. Além do estudo da ferramenta será desenvolvido um 
App experimental. Este App poderá ser utilizado com os alunos para demonstrações. 

Estudo sobre o as possibilidades e dificuldades de aulas EaD para argumentações na 
reunião da CAGE e do conselho de campus. 

Seleção de itens para compra do IRP de materiais de TI do exército de Santo Ângelo. 

Seleção de itens para compra do IRP de materiais de TI do IFSul. 

Auxílio na escrita do documento do projeto Embrapii. 

Reunião para preenchimento da planilha de capacitação para 2021. 

Realização de bancas didáticas para contratação de professor substituto. 

29/06/2020 - 03/07/2020 - Estudo das possibilidades de Ensino Remoto no contexto da 
COVID-19.  

Assitir a reunião do Consup. 

Participar da reunião de professores realizado pelo setor de ensino. 

Participar da reunião de pais e alunos realizado pelo setor de ensino. 

Reunião com a CPPD para tratar sobre vaga docente. 

Registro de projeto no SIGPROJ e Registro de Software desenvolvido, no âmbito do 
Edital IFRS nº 05/2020, que visam à proteção de propriedade intelectual. 

Reunião com professores da computação para tratar sobre vaga docente. 

06/07/2020 - 10/07/2020 - Participação da reunião Conselho de Campus.  

Participação da reunião da CPPD. 
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ASSINATURA DO SERVIDOR 

Ok 

  

ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA 

Ana Dionéia Wouters 

Diretora de Ensino 

Portaria 033/2020 

 


