
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.1

CAMPUS:
Pesqueira

COORDENAÇÃO:
Formação Geral

PROFESSOR (A):
Bartolomeu Cavalcanti de Oliveira Filho

GRUPO
IV

REGIME DE TRABALHO:
(  ) 20h  (   ) 40h ( X ) 
DE

TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DEVERÃO SER COMPROVADOS (ART. 21)

ATIVIDADES DE ENSINO (Listar disciplinas ministradas, orientações a alunos concluídas no 
decorrer do semestre ou em andamento, horários disponibilizados para o atendimento a 
alunos  e demais atividades de ensino descritas no PIT)
14 Aulas no Ensino Médio Integrado, cursos de Edificações e Eletrotécnica (I, III, V e VI períodos)

Atendimento discente

TOTAL: 10, 5 horas semanais + 4 horas semanais

ATIVIDADES DE PESQUISA (Relatar o andamento dos projetos e demais atividades de 
pesquisa aplicada listadas no PIT. No caso de projetos, indicar o cronograma de execução 
(prazos atuais) e as atividades desenvolvidas no decorrer do semestre)
Lider do grupo de pesquisa – Planejamento e coordenação das atividades, enconctros para estudos 
bibliográficos e elaboração de artigo.

TOTAL: 4 horas semanais

ATIVIDADES DE EXTENSÃO (Relatar o andamento dos projetos e demais atividades de 
extensão listadas no PIT. No caso de projetos ou programas, indicar o cronograma de 
execução (prazos atuais) e as atividades desenvolvidas no decorrer do semestre.)

ATIVIDADES ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS (Descrever as principais atividades 
desenvolvidas na gestão institucional do IFPE de acordo com a função; ou atividades em 
comissões/fiscalizações realizadas no decorrer do semestre de acordo com o PIT)
Coordenador de Políticas Inclusivas

Membro do Fórum Permanente de Educação Inclusiva e Diversidade

Membro da Comissão Gestora do Conselho de Classe

Presidente da comissão do Estudo de Viabilidadede do Curso Superior de Pedagogia

Coordenador do GT de Heteroidentificação do IFPE

TOTAL: 11 horas semanais



COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

_________________     ________________   _______________ 
                 DOCENTE                                 COORDENAÇÃO                       DEPARTAMENTO

_________________     ________________  ________________ 
  DIREÇÃO DE PESQUISA               DIREÇÃO DE EXTENSÃO            DIREÇÃO DE ENSINO           
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