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INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo principal apresentar o relato de 

como foram desenvolvidas, ou não, as atividades previstas no Plano de Ação 2019 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do Campus Avançado Veranópolis do 

IFRS. Para tanto, são detalhados os objetivos estratégicos do Campus e as ações 

vinculadas, bem como os principais resultados atingidos por meio das atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2019. 

Além disso, este relatório apresenta o plano de trabalho dos docentes 

vinculados ao NEaD, o relatório individualizado de atividades dos membros do 

Núcleo e o hiperlink de acesso ao currículo Lattes dos envolvidos. 
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1. PLANO DE AÇÃO 2019 

O plano de ação 2019, conforme demonstrado no Quadro 1, é composto por treze ações propostas para serem 

desenvolvidas ao longo do ano. 

Quadro 1 – Plano de ação 2019 

(Continua) 

Objetivo Estratégico Ações Propostas 
Responsável pela elaboração 

ou acompanhamento 
Período de realização 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Curso de Iniciação ao Serviço Público dos Institutos 
Federais 

Fernanda Pizzato/ Marcos V. Luft 
Roger Sá da Silva / 

mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a 
capacitação de servidores 

Curso de Iniciação ao Serviço Público do IFRS 
Fernanda Pizzato/ Marcos V. Luft 
Roger Sá da Silva / 

mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a 
capacitação de servidores 

Divulgar as capacitações aos servidores Todos integrantes do NEaD jan/2019 a dez/2019 

Capacitar sobre a inclusão de 
carga horária EaD em cursos 
regulares presenciais 

Orientar a Direção de Ensino e comissões de 
elaboração/revisão de PPCs para a correta inclusão de 
CH EaD em cursos regulares presenciais 

Larissa Brandelli Bucco / 
Coordenadores de Curso/ 
Integrantes do NEaD 

mar/2019 a dez/2019 

Credenciar o campus Veranópolis 
como polo de apoio presencial de 
EaD  

Estruturar o campus Veranópolis para cumprir os 
requisitos mínimos de pontuação para o seu 
credenciamento como polo 

Larissa Brandelli Bucco / Erik 
Schüler / Integrantes do NEaD 

mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Ofertar curso sobre gestão de carreira e participação 
em processos seletivos 

Denise Genari / Fernanda Pizzato 
/ Roger Sá da Silva 

mar/2019 a dez/2019 
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(Conclusão) 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Ofertar curso preparatório ao processo seletivo 2020 
(Pré-IFRS) 

Patrícia Peter dos Santos Zachia 
Alan / Fernanda Pizzato 

mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Cursos MOOC de Redes de computadores Marcos J. Vissoto Corino mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Cursos MOOC de Administração de serviços de redes Marcos J. Vissoto Corino mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Cursos MOOC de Fundamentos de ITIL V3 Marcos J. Vissoto Corino  mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Ofertar curso de nivelamento em matemática básica 
Erik Schüler / Denise Genari / 
Roger Sá da Silva 

mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Curso de Processos Administrativos Denise Genari mar/2019 a dez/2019 

Fortalecer e consolidar a oferta de 
Cursos Abertos 

Curso de Saúde e Primeiros Socorros Roger Sá da Silva mar/2019 a dez/2019 

Fonte: Elaborado pelos membros do NEaD (2019). 
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As ações foram propostas com base nas demandas do Campus Avançado 

Veranópolis e nas sugestões de docentes com interesse em atuar na Educação a 

Distância (EaD). Além disso, os referidos servidores identificaram a oportunidade de 

ofertar cursos na modalidade EaD, sendo que esses possibilitam aos participantes 

desenvolver a capacitação de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Por fim, 

espera-se, a partir da proposição de cursos EaD, atingir um maior número de alunos, em 

comparação aos cursos presenciais, que apresentam menor flexibilidade de horários e 

exigem deslocamento por parte dos estudantes. 

As próximas seções detalham as ações apresentadas no Quadro 1. 

1.1 CURSO DE INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DOS INSTITUTOS FEDERAIS 

O curso teve como objetivo geral capacitar os servidores dos institutos federais 

para a iniciação ao serviço público. Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram 

definidos: 

a) contribuir para a inserção de novos servidores nas instituições federais de 

ensino profissional e tecnológico; 

b) atender às exigências dos editais de Concurso Público de Provas e Títulos 

destinado ao provimento de cargos das carreiras de Professor do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico Administrativo em 

Educação das instituições públicas federais; 

c) promover o conhecimento sobre aspectos intrínsecos aos Institutos Federais; 

d) ambientar os servidores em temas ligados ao ensino-pesquisa-extensão bem 

como sua indissociabilidade; 

e) conhecer aspectos ligados à comunicação, administração pública, ética e 

cidadania, legislação e cidadania, protocolo, orçamento, licitações e contrato, 

saúde e inclusão. 

A disponibilização do curso colaborou com o aumento do conhecimento dos 

matriculados em relação ao funcionamento do serviço público nas instituições que 

compõem a rede federal. Além disso, a oferta do curso na plataforma Moodle se mostrou 



6 
 

uma eficiente forma de oferecimento de cursos que podem receber um grande número de 

inscritos. O curso será ofertado, novamente, no ano de 2020. 

1.2 CURSO DE INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO DO IFRS 

O curso apresentou o seguinte objetivo geral: capacitar os servidores do IFRS para 

a iniciação ao serviço público. Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram 

listados: 

a) contribuir para a inserção de novos servidores nas instituições federais de 

ensino profissional e tecnológico; 

b) atender às exigências dos editais de Concurso Público de Provas e Títulos 

destinado ao provimento de cargos das carreiras de Professor do Magistério do 

Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e de Técnico Administrativo em 

Educação das instituições públicas federais; 

c) promover o conhecimento sobre aspectos intrínsecos aos Institutos Federais; 

d) ambientar os servidores em temas ligados ao ensino-pesquisa-extensão bem 

como sua indissociabilidade; 

e) conhecer aspectos ligados à comunicação, administração pública, ética e 

cidadania, legislação e cidadania, protocolo, orçamento, licitações e contrato, 

saúde e inclusão. 

A disponibilização do curso colaborou com o aumento do conhecimento dos 

matriculados em relação ao funcionamento do serviço público no IFRS e nas instituições 

que compõem a rede federal. Considerando que, na instituição, ainda existe uma 

demanda de servidores a serem capacitados, o curso será ofertado, novamente, no ano 

de 2020. 

1.3 DIVULGAR AS CAPACITAÇÕES AOS SERVIDORES 

Durante o ano de 2019, os e-mails recebidos da CEaD, com a divulgação de 

capacitações EaD, foram encaminhados pela coordenação do NEaD aos servidores do 
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Campus Avançado Veranópolis. Além disso, as principais informações sobre a EaD foram 

divulgadas no mural do Núcleo (Figura 1). 

Figura 1 – Mural do NEaD do Campus Avançado Veranópolis 

 
                                          Fonte: NEaD (2019). 

1.4 ORIENTAR A DIREÇÃO DE ENSINO E COMISSÕES DE ELABORAÇÃO/REVISÃO 

DE PPCS PARA A CORRETA INCLUSÃO DE CH EAD EM CURSOS REGULARES 

PRESENCIAIS 

Durante o ano de 2019, os PPCs elaborados ou revisados não previam carga 

horária EaD em seus componentes curriculares. Portanto, a referida orientação não foi 

necessária. 

1.5 ESTRUTURAR O CAMPUS VERANÓPOLIS PARA CUMPRIR OS REQUISITOS 

MÍNIMOS DE PONTUAÇÃO PARA O SEU CREDENCIAMENTO COMO POLO 

Durante os anos de 2018 e 2019, diversas melhorias foram desenvolvidas com o 

objetivo de estruturar o Campus Avançado Veranópolis para o seu credenciamento como 

polo EaD. As salas de aula, laboratórios de informática e salas de atividades 

administrativas e de ensino foram reestruturadas, inclusive considerando adequações 

para a acessibilidade. Também foi criada uma sala para a realização de reuniões e web 
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conferências. A partir dessas ações, no dia 20 novembro de 2019, encaminhou-se, à 

CEaD, a solicitação para credenciamento do IFRS Campus Avançado Veranópolis como 

polo EaD. 

A visita de credenciamento foi realizada por uma comissão, designada pela CEaD,  

no dia 26 de novembro de 2019. Dada a impossibilidade de análise do processo, ainda no 

ano de 2019, pelo Conselho Superior do IFRS (CONSUP), os resultados da avaliação do 

cumprimento dos requisitos mínimos de pontuação para o credenciamento do Campus 

Avançado Veranópolis como polo EaD serão publicados, possivelmente, em março de 

2020. 

1.6 OFERTAR CURSO SOBRE GESTÃO DE CARREIRA E PARTICIPAÇÃO EM 

PROCESSOS SELETIVOS 

O curso foi ofertado em 2019, na modalidade EaD e sem tutoria, e teve como 

objetivo geral aprofundar os conhecimentos sobre gestão de carreira e participação em 

processos seletivos e, mais especificamente: 

a) compreender os desafios relacionados à busca do equilíbrio entre trabalho, 

sucesso e vida profissional; 

b) entender quais são os elementos que podem dificultar o crescimento na 

carreira; 

c) conhecer os comportamentos relevantes no contexto profissional; 

d) elaborar um planejamento formalizado da carreira; 

e) conhecer os mecanismos associados à busca eficiente de emprego; 

f) compreender as diretrizes para a elaboração de um currículo; 

g) preparar-se para a participação em processos seletivos e entrevistas; 

h) conhecer os conceitos vinculados à empregabilidade e as alternativas de 

carreira disponíveis. 

De maneira geral, o curso foi bem-sucedido e atingiu os objetivos propostos. 

Pretende-se realizar uma nova oferta do curso para o ano de 2020, tendo em vista que o 
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número de concluintes superou as expectativas. Além disso, o tema tratado é atual e 

importante para o desenvolvimento profissional dos cursistas. 

1.7 OFERTAR CURSO PREPARATÓRIO AO PROCESSO SELETIVO 2020 (PRÉ-IFRS) 

O Curso Pré-IFRS EaD tem por objetivo auxiliar os candidatos a se prepararem 

para o ingresso no IFRS através da prova do processo seletivo. Para tanto, são 

elencados os objetivos específicos: 

a) possibilitar a interação do candidato com os conteúdos e instrumentos 

utilizados no PS do IFRS;  

b) permitir aos candidatos conhecerem sobre o IFRS e seus respectivos campi; 

c) promover o contato dos professores do campus Veranópolis com os conteúdos 

exigidos na prova própria de ingresso ao IFRS; 

d) proporcionar a integração entre os professores do Campus Avançado 

Veranópolis; 

e) oportunizar aos professores a aproximação à Educação a Distância. 

A presente ação de extensão, que contou com a participação de sete servidores, 

resultou na resolução de 501 questões oriundas de provas anteriores de processos 

seletivos dos IFs. 

1.8 CURSOS MOOC DE REDES DE COMPUTADORES 

A proposição do curso foi realizada pelo professor Marcos Juares Vissoto Corino. 

Contudo, devido a falta de experiência em EaD, exigida pela Instrução Normativa 

PROEN/IFRS Nº 001, de 23 de fevereiro de 2018, para a execução do curso, não foi 

possível de cumprir tal objetivo. 
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1.9 CURSOS MOOC DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDES 

A proposição do curso foi realizada pelo professor Marcos Juares Vissoto Corino. 

Contudo, devido a falta de experiência em EaD, exigida pela Instrução Normativa 

PROEN/IFRS Nº 001, de 23 de fevereiro de 2018, para a execução do curso, não foi 

possível de cumprir tal objetivo. 

1.10 CURSOS MOOC DE FUNDAMENTOS DE ITIL V3 

A proposição do curso foi realizada pelo professor Marcos Juares Vissoto Corino. 

Contudo, devido a falta de experiência em EaD, exigida pela Instrução Normativa 

PROEN/IFRS Nº 001, de 23 de fevereiro de 2018, para a execução do curso, não foi 

possível de cumprir tal objetivo. 

1.11 OFERTAR CURSO DE NIVELAMENTO EM MATEMÁTICA BÁSICA 

O curso foi ofertado, em 2019, tendo como objetivo geral promover atividades de 

exercício matemático e revisão de conceitos, de modo a minimizar a carência de 

conhecimentos em matemática básica, buscando um melhor desempenho dos 

acadêmicos nos componentes curriculares de Cursos Superiores e Cursos Técnicos 

Subsequentes ao Ensino Médio. A ação teve como objetivos específicos: 

a) revisar e/ou apresentar conceitos de matemática básica que são fundamentais 

para o aprendizado de conceitos mais complexos;  

b) colaborar para um processo de ensino e aprendizagem compatível com os 

pressupostos estabelecidos pela instituição; 

c) estimular a motivação e a autoconfiança dos estudantes para enfrentarem com 

perseverança as possível dificuldades que surgirão ao longo de um curso 

superior ou de um curso técnico subsequente. 

De maneira geral, o curso foi bem-sucedido e atingiu os objetivos propostos. 

Pretende-se realizar uma nova oferta do curso para o ano de 2020, tendo em vista que o 
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número de concluintes superou as expectativas. Além disso, o tema é importante para o 

desenvolvimento acadêmico dos cursistas. 

1.12 CURSO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

O curso foi ofertado, durante o ano de 2019, com o objetivo principal de capacitar 

interessados da comunidade externa e servidores do IFRS sobre os conhecimentos 

relacionados a aspectos legais dos processos administrativos. Para tanto, os seguintes 

objetivos específicos foram elencados: 

a) contribuir para a inserção dos novos servidores na administração pública, bem 

como no IFRS; 

b) refletir sobre ética e princípios da administração pública; 

c) aprofundar os conhecimentos sobre a função do Estado e as especificidades 

do serviço público; 

d) identificar os princípios e os pressupostos da administração pública, assim 

como as especificidades da legislação do Processo Administrativo. 

Foram realizadas algumas adequações no conteúdo e como consequência, a 

denominação do curso foi alterada para “Gestão de documentos e protocolo”. 

Considerando que as temáticas tratadas sofrem constantes atualizações, o curso poderá 

ser ofertado novamente, assim que os materiais forem revisados e atualizados. Destaca-

se que, para o ano de 2020, novos cursos da área de gestão serão ofertados. 

1.13 CURSO DE SAÚDE E PRIMEIROS SOCORROS 

Durante o ano de 2019, identificou-se que outro curso, denominado Primeiros 

Socorros para Profissionais de Saúde, foi proposto por meio da CEaD, com base no 

material disponível na Rede e-Tec Brasil. Portanto, para evitar a duplicidade de 

abordagens e conteúdos, o curso planejado não foi ofertado. 
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1.14 AÇÕES DESENVOLVIDAS E NÃO PREVISTAS NO PLANO DE AÇÃO 

Além das ações previstas, foram desenvolvidas, durante 2019, outras atividades, 

tais como a participação em encontro de gestores EaD e proposição de novos cursos 

MOOC. As próximas seções apresentam o detalhamento das ações. 

1.14.1 Participação em encontro de gestores EaD 

A coordenadora do NEaD do Campus Veranópolis, Professora Fernanda Pizzato, 

participou de um encontro de gestores EaD, entre os dias 23 a 25 de setembro de 2019. 

No evento, o funcionamento e os diferenciais da Educação a Distância (EaD) do IFRS 

foram apresentados para outros IFs de diferentes estados brasileiros. Gestores de EaD 

de quatro instituições da Rede Federal participaram da ação, com o objetivo de buscar 

conhecimentos e trocar experiências. 

Integraram o grupo os representantes dos Institutos Federais do Amapá (IFAP), 

professor Marcos Almeida; Espírito Santo (IFES), Vanessa Battestin; Paraná (IFPR), 

Nelson Neto; e do IFFarroupilha, cuja Reitoria está sediada no município gaúcho de 

Santa Maria, Monique da Silva. 

A coordenadora de Educação a Distância do IFRS, Júlia Marques Carvalho da 

Silva, destacou que a visita dos gestores oportunizou “momentos únicos de troca de 

experiências”.  

Figura 2 – Encontro de gestores EaD 

 
                                             Fonte: CEaD (2019). 
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1.14.2 Curso de administração financeira 

O curso foi ofertado, durante o ano de 2019, com o objetivo principal de aprofundar 

os conhecimentos sobre orçamento, custos, fluxo de caixa, preço, lucro, e outros 

conceitos fundamentais para administração financeira. O curso teve como objetivos 

específicos: 

a) aprender sobre conceitos iniciais de finanças; 

b) conhecer algumas ferramentas financeiras; 

c) diferenciar tipos de custos; 

d) aprender sobre a formação de preços; 

e) calcular mark-up; 

f) aplicar o cálculo de margem de contribuição. 

A disponibilização do curso na plataforma Moodle se mostrou uma eficiente forma 

de oferecimento de cursos que podem receber um grande número de inscritos. Em 2019, 

a ação contemplou 540 participantes, aproximadamente. Portanto, pretende-se realizar 

uma nova oferta do curso em 2020.  

1.14.3 Curso de contratos 

O curso foi ofertado, durante o ano de 2019, com o objetivo aprofundar os 

conhecimentos sobre contratos administrativos. Para tanto, os seguintes objetivos 

específicos foram elencados: 

a) aprender sobre as disposições preliminares em relação à legislação vigente 

aos contratos; 

b) conhecer sobre a formalização e alteração dos contratos; 

c) compreender as peculiaridades inerentes a execução dos contratos 

administrativos. 

A oferta do curso contemplou, aproximadamente, 320 participantes. Pretende-se 

realizar a abertura de novas turmas, em 2020.  
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1.14.4 Curso de convênios 

Em 2019, o curso foi ofertado com o objetivo de aprofundar os conhecimentos 

sobre convênios, a partir da compreensão de conceitos, de peculiaridades e do 

entendimento sobre a prestação de contas de convênios. Para tanto, os seguintes 

objetivos específicos foram listados: 

a) conhecer sobre a legislação relativa aos convênios; 

b) aprender sobre a formalização dos convênios; 

c) compreender as peculiaridades dos convênios no que se refere à habilitação, 

autorização, liberação de recursos e publicação. 

A oferta do curso contemplou, aproximadamente, 110 participantes. Pretende-se 

realizar a abertura de novas turmas, em 2020.  

1.14.5 Curso geografia e geopolítica na atualidade 

O curso teve como objetivo principal, vinculado aos participantes, conhecer 

aspectos ligados à geopolítica na atualidade. Além disso, como objetivos específicos, 

destacam-se: 

a) compreender a formação histórica que levou a atual configuração geopolítica; 

b) aprender sobre o papel das organizações internacionais para o avanço da 

globalização; 

c) perceber o Brasil como ponto chave da geopolítica na América Latina; 

d) conhecer o papel e a importância de alguns países, em cada um dos 

continentes, para a geopolítica mundial. 

O curso contou com, aproximadamente, 440 participantes e pretende-se realizar 

uma nova oferta em 2020.  
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1.14.6 Curso de planejamento ambiental 

O curso teve como objetivo principal, vinculado aos participantes, conhecer os 

principais aspectos ligados ao planejamento ambiental no contexto brasileiro. Para tanto, 

os seguintes objetivos específicos são apontados: 

a) ambientar o cursista em temas e legislações ligadas ao planejamento 

ambiental; 

b) compreender os principais marcos das políticas públicas ambientais, 

sustentabilidade, solo e alimentos; 

c) entender sobre degradação e recuperação ambiental, bem como suas medidas 

preventivas e corretivas. 

O curso contou com, aproximadamente, 130 participantes e pretende-se realizar 

uma nova oferta em 2020.  
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2. PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

Os planos de trabalho dos docentes, contendo a indicação de participação no 

NEaD do Campus Veranópolis e os respectivos projetos desenvolvidos, está apresentado 

no Anexo A do relatório. 

Destaca-se que o modelo de plano de trabalho adotado pelo Campus Veranópolis 

não define a quantidade de carga horária das ações desenvolvidas pelos docentes em 

cada uma das suas atividades dedicadas a comissões e núcleos. 
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3. RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIVIDADES E CURRÍCULO LATTES 

O Quadro 2 relaciona os membros do NEaD, as atividades desenvolvidas individualmente e o hiperlink para o Currículo 

Lattes. 

Quadro 2 – Relatório anual de atividades e Currículo Lattes 

(Continua) 

Nome Cargo / função Atividades desenvolvidas 
Hiperlink Currículo 

Lattes 

Fernanda Pizzato 

Docente EBTT 40h/DE da 
área de Geografia 

 
Coordenadora do NEaD 

- Resolução de 60 questões vinculadas ao Curso Pré-IFRS EaD; 
- Coordenação do NEaD Campus Veranópolis; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Administração Financeira”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Iniciação ao Serviço Público do IFRS”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Iniciação ao Serviço Público dos Institutos 
Federais”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Contratos”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Convênios”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Geografia e Geopolítica na Atualidade”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Planejamento Ambiental”; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD “Gestão de carreiras e participação em 
processos seletivos”; 
- Participação em web conferências convocadas pela CEaD; 
- Organização da solicitação e formalização do credenciamento do Campus Veranópolis 
como polo de apoio presencial da Educação a Distância do IFRS; 
- Participação no 2º EaD no IFRS, representando o NEaD do Campus Veranópolis; 
- Divulgação das capacitações em EaD para servidores. 

http://lattes.cnpq.br/01340
54528555401 
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(Conclusão) 

Denise Genari 

Docente EBTT 40h/DE da 
área de Administração  

 
Integrante do NEaD 

- Resolução de 130 questões vinculadas ao Curso Pré-IFRS EaD; 
- Elaboração do Relatório de Atividades do NEaD 2019; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Processos Administrativos”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Nivelamento em Matemática Básica”; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Gestão de carreiras e participação em 
processos seletivos”; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD “Administração Financeira”; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Iniciação ao Serviço Público do IFRS"; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Iniciação ao Serviço Público dos Institutos 
Federais".   

http://lattes.cnpq.br/85953
28771191857 

Patrícia Peter 
Zachia Alan 

Docente EBTT 40h/DE da 
área de Letras/Inglês 

 
Integrante do NEaD 

- Resolução de 28 questões vinculadas ao Curso Pré-IFRS EaD; 
- Coordenação do curso na modalidade EaD “Pré-IFRS Ead”; 
- Realização de dois cursos na modalidade EaD (totalizando uma carga horária de 360 
horas). 

http://lattes.cnpq.br/83838
70732165690 

Roger Sá da Silva 

Docente EBTT 40h/DE da 
área de Informática 

 
Integrante do NEaD 

- Colaboração no curso na modalidade EaD "Gestão de carreiras e participação em 
processos seletivos"; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Nivelamento em Matemática Básica"; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Iniciação ao Serviço Público do IFRS"; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Iniciação ao Serviço Público dos Institutos 
Federais";   
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Contratos"; 
- Colaboração no curso na modalidade EaD "Convênios"; 
- Colaboração na solicitação e formalização do credenciamento do Campus Veranópolis 
como polo de apoio presencial da Educação a Distância do IFRS. 

http://lattes.cnpq.br/30862
50871870832 

Fonte: Elaborado pelos membros do NEaD (2019).
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4. ANEXO A - PLANO DE TRABALHO DOCENTE 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2019/2 

 

PROFESSOR: Fernanda Pizzato 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Geografia 

CATEGORIA: 

(x) Magistério do EBTT 

(_) Magistério do ES 

REGIME DE TRABALHO: 

(_) 20h   (_) 40h   (x) DE 

(_) Visitante 

 

Aulas 

 Disciplina Curso C.H. 

1    

2    

 

Atividades Complementares de Ensino 

Atendimento da Coordenação do Curso Técnico em Administração Integrado ao 
Ensino Médio (2h) – quarta-feira: 8h30min – 10h30min – Sala dos Coordenadores, 
andar superior do Bloco A 

Projeto de Ensino: Aplicação de técnicas de estudo como reforço escolar 
Protocolo SIGProj: 329040.1824.314183.18042019 
Função: Coordenadora 

 

Atividades de Pesquisa 

Sem atividades definidas até o momento. 

 

 

Atividades de Extensão 

Curso de extensão: Pré-IFRS EaD  
Protocolo SIGProj: 320131.1811.275866.11012019 
Função: Membro da Comissão Organizadora 

Curso de extensão: Gestão de carreiras e participação em processos seletivos 
Protocolo SIGProj: 320486.1811.258555.21012019 
Função: Colaboradora 

Curso de extensão: Curso de Iniciação ao Serviço Público 
Protocolo SIGProj: 322866.1811.314183.11032019 
Função: Coordenadora 

Produção de cursos de extensão na modalidade EaD junto a Coordenadoria de 
Educação a Distância da Reitoria do IFRS, em Bento Gonçalves/RS, por duas manhãs 
por semana. 
Solicitação pelo Ofício nº 043/2019/PROEN/REI/IFRS 
Autorização pelo Ofício nº 008/2019/DE/CAMPUS VERANÓPOLIS - IFRS 

Curso de extensão: Curso de Administração Financeira  
Protocolo SIGProj: 336022.1811.314183.25062019 
Função: Coordenadora 

Curso de extensão: Curso de Contratos  
Protocolo SIGProj: 336228.1811.314183.26062019 
Função: Coordenadora 

Curso de extensão: Curso de Convênios  
Protocolo SIGProj: 336300.1811.314183.26062019 
Função: Coordenadora 

Curso de extensão: Curso de Geografia e Geopolítica na Atualidade 



Protocolo SIGProj: 336506.1811.314183.01072019 
Função: Coordenadora 

Curso de extensão: Preparatório para o Processo Seletivo do IFRS (Pré IFRS 2019) 
Protocolo SIGProj: 335304.1811.281855.18062019 
Função: Colaboradora 

 

Atividades Administrativas 

Conselho, Colegiado, Comitê, Comissão, Direção, 
Coordenação e outros. 

Portaria 

Membro titular do Conselho de Campus (Concamp) do 
campus Avançado Veranópolis 

nº 19, 02/05/2018 

Membro da Comissão de Assistência Estudantil (CAE) do 
campus Avançado Veranópolis 

nº 27, 24/06/2018 

Coordenadora do Núcleo de Educação à Distância (NEaD) do 
campus Avançado Veranópolis 

nº 33, 29/06/2018 

Membro da Comissão Permanente de Seleção (COPERSE) 
do campus Avançado Veranópolis 

nº 32, 09/07/2018 

Coordenadora do Curso Técnico em Administração Integrado 
ao Ensino Médio 

nº 41, 27/08/2018 

Membro da Comissão Interna de Acompanhamento das Ações 
de Permanência e Êxito (CIAAPE) do campus Avançado 
Veranópolis 

nº 42, 03/09/2018 

Membro da Comissão Especial para Compra de Alimentos da 
Agricultura Familiar (CECAAF) do campus Avançado 
Veranópolis 

nº 49, 19/12/2018 

Membro da Comissão de Aferição de Heteroidentificação para 
o Processo Seletivo 2019/01 do campus Avançado 
Veranópolis 

nº 02, 04/02/2019 

Coordenadora do colegiado do Curso Técnico em 
Administração Integrado ao Ensino Médio 

nº 21, 25/04/2019 

 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 

Docente Coordenação do Curso Direção de Ensino 
 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2019/02 

PROFESSOR: Denise Genari 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Administração / Gestão de Pessoas 

CATEGORIA: 

(x) Magistério do EBTT 

(  ) Magistério do ES 

REGIME DE TRABALHO 

(  ) 20h   (  ) 40h   (x) DE 

(  ) Visitante 
 

Aulas 
 Disciplina Curso C.H. 

1 Informática e pesquisa científica 
Segunda-feira (13h50 às 15h30) 

Técnico em Administração Integrado ao 
Ensino Médio 

1h40m 

2 Administração mercadológica 
Segunda-feira (19h às 22h35) Tecnologia em Processos Gerenciais 3h20m 

3 Gestão de pessoas 
Segunda-feira (19h às 22h35) Tecnologia em Processos Gerenciais 3h20m 

4 Comportamento organizacional 
Quarta-feira (16h40 às 18h20) 

Técnico em Administração Integrado ao 
Ensino Médio 

1h40m 

 

Atividades Complementares de Ensino 
 - Atendimento ao aluno (4h): Segunda-feira (das 11h às 12h e das 16h às 18h) e Terça-feira (das 11h às 
12h). Local: Sala das coordenações. 
 - Atendimento da coordenação do curso de TPG (8h): Terça-feira (das 14h30 às 18h30); Quarta-feira 
(das 14h às 16h e das 18h45 às 20h45). Local: Sala das coordenações. 
 - Preparação didática (8h): Quinta-feira (08h às 12h e das 14h às 18h). Atividade externa. 
 

Atividades de Pesquisa 
- Participação nos grupos de pesquisa: Teoria Social nas Organizações e Organizações, Sociedade e 
Sustentabilidade. 
- Projeto de pesquisa: Práticas de gestão sustentável de recursos humanos e suas implicações: um 
estudo no setor público. 
Protocolo SIGProj: 310002.1651.258555.04092018 Função: Coordenadora 
 

Atividades de Extensão 
- Curso de extensão: Gestão de carreiras e participação em processos seletivos EaD 
Protocolo SIGProj: 320486.1811.258555.21012019 Função: Coordenadora 
- Curso de extensão: Nivelamento em Matemática Básica EaD 
Protocolo SIGProj: 320513.1811.258555.21012019 Função: Coordenadora 
- Curso de extensão: Processos Administrativos EaD 
Protocolo SIGProj: 320527.1811.258555.25012019 Função: Coordenadora 
- Curso de extensão: Pré - IFRS EaD 
Protocolo SIGProj: 320131.1811.275866.11012019 Função: Colaboradora 
- Curso de extensão: Curso de Administração Financeira EaD 
Protocolo SIGProj: 336022.1811.314183.25062019 Função: Colaboradora 
 

Atividades Administrativas 
Conselho, Colegiado, Comitê, Comissão, Direção, Coordenação e outros. Portaria 
Membro da Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito 
(CIAAPE) 

028/2018 

Membro da Comissão Permanente de Processo de Ingresso Discente (COPPID) 058/2019 
Membro do Núcleo de Ensino a Distância (NEAD) 033/2018 
Membro do Colegiado do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 021/2019 
Membro da Comissão de Avaliação e Gestão de Ensino, Pesquisa e Extensão (CAGEPE) 036/2018 
Coordenação do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais 039/2018 
Coordenação do NDE do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais 005/2018 
Coordenação do Colegiado do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do 
Campus Veranópolis 

017/2018 

Participação em reuniões - 

 
________________   ________________   ______________ 

               Docente                                     Coordenador                                   Diretor 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2019/02 
 

PROFESSOR: Patrícia Peter dos Santos Zachia Alan 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Letras – Português / Inglês 

CATEGORIA: 

(x) Magistério do EBTT 

( ) Magistério do ES 

REGIME DE TRABALHO 

( ) 20h ( ) 40h (x) DE 

( ) Visitante 

 
Aulas 
 Disciplina Curso C.H. 

1 Inglês Instrumental II TADS 1h 40 
min 

2 Inglês Técnico II TADS 1h 
40min 

3 Estratégias de Leitura e Redação em 
Língua Inglesa II 

TPG 1h 
40min 

4 Língua Portuguesa e Literatura I TAEMI 2h 30 
min 

 
Atividades Complementares de Ensino 

Preparação de aulas (segunda-feira) 

Atendimento a alunos – quartas-feiras, das 17:00 às 19:00; quintas-feiras, das 10:00 às 12:00 
e das 16:00 às 19:00 
Projeto “Curso Preparatório de Redação para o Enem” (335543.1824.275866.10062019) 

 
Atividades de Extensão 

Pré-IFRS Ead (320131.1811.275866.11012019) 

Preparatório para o Processo Seletivo do IFRS (Pré-IFRS 2019) 

 
Atividades Administrativas 

Conselho, Colegiado, Comitê, Comissão, Direção, Coordenação e 
outros. 

Portaria 

Participação em reuniões  

Representante Local da Comissão Permanente de Pessoal Docente 22/2017 

Comissão de Organização e Acompanhamento 19/2017 

Núcleo de Ensino a Distância 33/2018 

Colegiado do Curso de Tecnologia em Processos Gerenciais 17/2018 

Colegiado do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

16/2018 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Tecnologia em Processos 
Gerenciais 

05/2018 

Coordenadora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 047/2019 

 
 
 

Docente Coordenador Diretor 



PLANO DE TRABALHO DOCENTE – 2019/2 

 

PROFESSOR: Roger Sá da Silva 

ÁREA DE CONHECIMENTO: Informática / Banco de Dados e Programação Web 

CATEGORIA: 

 (x) Magistério do EBTT        (  ) Magistério do ES 

REGIME DE TRABALHO: 

 (  ) 20h         (  ) 40h         (x) DE         (  ) Visitante 

 

Aulas 

 Disciplina Curso C.H. 

1 
Informática e Pesquisa Científica 
Segunda-feira (13h50 – 15h30) 

Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 1h40 

2 
Desenvolvimento Web II 
Terça-feira (19h00 – 22h35) 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3h20 

3 
Banco de Dados III 
Quarta-feira (20h55 – 22h35)  

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 1h40 

4 
Banco de Dados I 
Sexta-feira (19h00 – 22h35)  

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 3h20 

 

Atividades Complementares de Ensino 

Preparação didática (9h) – Quinta-feira (10:00 - 19:00) – Fora do campus 

Atendimento ao aluno (4h) – Segunda-feira (11:00 - 12:00, 15:30 - 17:30) e Sexta-feira (18:00 - 19:00) Sala das 
Coordenações/Bloco A 

Atendimento [Coordenação de Curso] (6h) – Quarta-feira (18:45 - 20:45) e Terça-feira (14:00 - 18:00) Sala das 
Coordenações/Bloco A 

 

Atividades de Pesquisa 

Projeto – Práticas de gestão sustentável de recursos humanos e suas implicações: um estudo no setor público – 
SigProj nº 310002.1651.258555.04092018 

 

Atividades de Extensão 

Curso – Nivelamento em Matemática Básica EaD – SigProj nº 320513.1811.258555.21012019 

Curso – Iniciação ao Serviço Público EaD – SigProj nº 322866.1811.314183.11032019  

Curso – Gestão de carreiras e participação em processos seletivos EaD – SigProj nº 
320486.1811.258555.21012019 

Curso – Pré-IFRS EaD – SigProj nº 320131.1811.275866.11012019 

Curso – Contratos EaD – SigProj nº 336228.1811.314183.26062019 

Curso – Convênios EaD – SigProj nº 336300.1811.314183.26062019 

 

Atividades Administrativas 

Conselho, Colegiado, Comitê, Comissão, Direção, Coordenação e outros. Portaria/O.S. 

Participação em Reuniões  

Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
Portaria IFRS 

038/2018 

Coordenação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas 

Portaria 006/2018 

Coordenação do Colegiado do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas do Campus Veranópolis 

Portaria 016/2018 

Membro do Núcleo de Educação a Distância (NEaD) do Campus Veranópolis Portaria 033/2018 

Membro da Comissão Interna de Acompanhamento das Ações de Permanência e Êxito dos 
Estudantes (CIAAPE) do Campus Veranópolis 

Portaria 028/2018 

Representante Titular dos Docentes no Conselho de Campus do Campus Veranópolis Portaria 019/2018 

Membro da Comissão Permanente de Seleção (COPERSE) do Campus Veranópolis Portaria 032/2018 

 
 

__________________   __________________   _________________  
Docente                                  Coordenador                                 Diretor 


