
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE_2020.1_

CAMPUS: Pesqueira COORDENAÇÃO: Formação Geral

PROFESSOR (A): Carlos Eduardo Correia da Silva GRUPO
IV

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

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

Aulas

COMPONENTES CURRICULARES CURSO

C.H. TOTAL 
DO 

COMPONENT
E

C.H. 
SEMANAL

C.H. de 
PREPARAÇÃO 

DE AULAS

Educação Física 1 Edificações 27 1,5 1,5

Educação Física 5 Eletrotécnica 27 1,5 1,5

Educação Física 6 Edificações 27 1,5 1,5

SUBTOTAL 81 4,5 4,5

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)

C.H. SEMANAL



Atendimento ao discente: Durante as aulas remotas dos Módulos I e II realizei 
atendimento pelo aplicativo WhatsApp.

4h

Preparação, revisão e publicação de material didático impresso e/ou 
eletrônico em plataforma propícia para o Ensino a Distância, no caso de 
docentes da EaD. 

2h

Gravação de videoaulas e participação em webconferências para o 
atendimento aos discentes em plataforma propícia para o Ensino a Distância, 
no caso de docentes na modalidade EaD. 

1h

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)

C.H. SEMANAL

Elaboração de capítulos de livros
LIVRO:  Série  Educar-  Volume  24  –  Ensino  Fundamental  e  Médio 
/Organização: Editora Poisson Belo Horizonte–MG: Poisson, 2020. 
CAPÍTULO: A perspectiva dos estudantes do ensino médio integrado sobre a 
formação em tempo integral no IFPE - Campus Pesqueira.

3h

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.)

C.H. SEMANAL

Coordeno o PIBEX “Esporte para a Vida”. Devido ao isolamento social por 
conta da pandemia do Coronavírus, o projeto vem realizando atividades pela 
internet. Criamos quadros diários com informações sobre o Esporte e temas 
transversais,  além de live com atletas/treinadores. Estamos trabalhando na 
produção de um artigo científico.

6h

Colaboro  com  o  PIBEX  “Núcleo  de  Estudos  e  Vivências  em  Práticas 
Integrativas e Complementares do IFPE Campus Pesqueira (NEVPIC)”, 
sob  a  coordenação  da  servidora  Manuela  Queiroz  Oliveira.  Devido  ao 
isolamento  social  por  conta  da  pandemia  do Co ronavírus,  o  projeto  vem 
realizando atividades pela internet.

1h

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)

C.H. SEMANAL

Coordenação  de  Esportes –  Organização  do  e-if  (campeonato  de  jogos 
eletrônicos) e apoio na realização do curso básico pela Academia de Xadrez 
do Campus. Participação nas reuniões semanais das coordenações de cursos 
e áreas do IFPE – Campus Pesqueira. 

7h

GT de educação Física – Reuniões do GT; Organização e participação no I e 
II Seminário em Educação do IFPE: Educação Profissional em Debate. 

2,5h

Participação  em  comissões  (Comissão  de  elaboração  de  estudo  de 
viabilidade  do  curso  superior  de  licenciatura  em  educação  física) – 
Vários encontros para a produção do Estudo de viabilidade para criação do 
curso de licenciatura em educação física. Documento foi entregue à Direção 
Geral do Campus Pesqueira.

2h

Comissão Interna para Execução do Vestibular 2020.2 do IFPE – Campus 



Pesqueira –  Reuniões  semanais,  Construção  do  Edital,  seleção  dos 
estudantes e relatório final (12h30 nos meses de set e out). 

0,5h

Coordenação e supervisão de estágio – Reuniões por videoconferências. 1h
Participação em comissões e conselhos institucionais – Participação em 
Comissão para construção de protocolos de ações para retorno às atividades 
presenciais (protocolo 10).

1h

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA

AULAS
PREPARAÇÃO 

DE AULAS

APOIO 
AO 

ENSINO
PESQUISA EXTENSÃO

ADMINISTRATIVO 
PEDAGÓGICO

TOTAL/SOMA

4,5 4,5 7 3 7 14 40

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

Participação em comissões. (Comissão Permanente de Educação Física, Esporte e 
Lazer) – Não realizamos encontros no período de isolamento social.

Execução  de  treinamentos  esportivos  bem  como  a  participação  e  realização  de 
eventos esportivos – Não foi possível realizar esta atividade no período de isolamento 
social.

Coordenação, Organização ou Ministração de Programa de Atividade Física, Esporte 
e Lazer (Programa de Incentivo ao Esporte e Lazer) – Não foi possível realizar esta 
atividade no período de isolamento social.

_________________     ________________   _______________ 
                 DOCENTE                                 COORDENAÇÃO                       DEPARTAMENTO

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


		2020-11-19T10:49:29-0300


		2020-11-26T17:56:04-0300


		2020-12-02T09:49:35-0300


		2020-12-15T10:47:51-0300


		2021-03-28T20:55:00-0300


		2021-06-22T06:52:32-0300
	Pesqueira-PE
	MANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEDROSA FILHO:89973917472
	Eu revisei este documento




