
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.1

CAMPUS:
Pesqueira

COORDENAÇÃO:
Formação Geral

PROFESSOR (A):
Fabiana Júlia de Araújo Tenório

GRUPO
II

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)

10 Aulas no Ensino Médio Integrado de Edificações e Eletrotécnica (III, VI e V período)

03 Aulas no Ensino Superior (Licenciatura em Matemática)

Participação no Colegiado de Engenharia

Participação no Colegiado de Matemática 

Participação no Colegiado de Física

Reuniões de planejamento pedagógico da área de linguagem

TOTAL: 19,5h (aulas+planejamento) + 8h (colegiados) = 27,5h 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)

Atuação como membro de grupo de pesquisa – Encontros para estudo bibliográfico e elaboração de 
artigo

TOTAL:  4h 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.)

Curso em formato EAD: Estudo dirigido para o ENEM 24h

TOTAL:  1h SEMANAIS

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)

Atuação como membro da Comissão de Estudo de Viabilidade do Curso de Pedagogia

TOTAL:  2h SEMANAIS

ENVOLVIMENTO EM EVENTOS ACADÊMICOS 

Webinar Análise Crítica de Notícias em Tempos de Fake News 2h

Curso Aprendizagem criativa e Futuro do Ensino e Aprendizagem 8h

Roda de conversa: Alteridade, Acessibilidade e Inclusão Escolar 2h

Formação básica do Moodle para professores 20h

Formação básica em EAD para professores Mediadores 20h



Webinar Literatura no ENEM 2h

Webinar Redação no ENEM 2h

Minicurso de Linguagens 6h

I Seminário virtual da UFRPE 10h

A gente vai ficar em casa com a Extensão 20h

Manifestarte: encontros de poesia 6h

Curso TIC e atividades remotas (sem certificado)

Curso de Edição de vídeo pelo celular (sem certificado)

Oficina Aprofundamento no Uso do Google Classroom (sem certificado)

Discussão sobre a BNCC e demais encontros promovidos pelos núcleos do Campus (sem 
certificado)
TOTAL:  5,5h SEMANAIS

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

Devido à pandemia não possível realiar todas as ações do plano. Entretanto, foram 
realizadas participações em eventos acadêmicos que contribuíram ora para os 
alunos, ora para minha formação em docência on line. 

_________________     ________________   _______________ 
                 DOCENTE                                 COORDENAÇÃO                       DEPARTAMENTO

_________________     ________________  ________________ 
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