
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.1

CAMPUS:
Pesqueira

COORDENAÇÃO:
Formação Geral

PROFESSOR (A):
Josineide Braz de Miranda Lira

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)
11 Aulas no Ensino Médio Integrado de Edificações e Eletrotécnica (II, V e VI período)

Participação no Colegiado de Física 2h

Participação no Colegiado de Engenharia 2h

Participação no Conselho de classe dos Cursos Médio Integrado 1h
Atendimento de apoio ao discente 4h

TOTAL: 20,5 (aulas+planejamento+atendimento) + 5h (colegiados) = 25,5 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)

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.)
Vice-Presidente Nucleo de estudos, Pesquisas e extensão em Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (NUPEMAS)- Reuniões quizenais para organizar os webnários mensais 
ocorridos no Canal do yuotube do Nupemas
Organização 3º Semana de Meio Ambiente do Municipio de Pesqueira
Participação na comissão de Organização da SNCT Municipio de Pesqueira

Reuniões semanais para discutir  as etapas do desenvolvimento do projeto de extensão 
desenvolvido  na Comunidade Quilombola Negros do Osso, Município de Pesqueira-
PE,Leitura e debate dos artigos sobre a comunidade

Avaliador da VIII Mostra de Trabalhos de Extensão
TOTAL:  7,5h 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 Presidente da Comissão de Estudo de Viabilidade do Curso tecnico 
integrado ao ensino Médio de Meio Ambiente



Coordenadora do Nucleo de Estudos Afro brasileiros e Indigenas
Reunião para discutir a  Regulamentação dos novos cursos que estão previstos para 
iniciar no Campus a partir de 2022

TOTAL:  3h SEMANAIS

ENVOLVIMENTO EM EVENTOS ACADÊMICOS 
Participação nos cursos da Semana pedagógica.

Docência e atividades remotas
Metodologias InovAtivas no contexto online
Compartilhar pra construir juntos
Ferramentas de apoio educacional com foco no Google G Suíte
Edição de Vídeos
Fundamentos da docência online 
Planejamento baseado no Design Instrucional

Palestra - Os desafios e as possibilidades do ensino remoto.

Curso TIC e atividades remotas (sem certificado)

Discussão sobre a BNCC e demais encontros promovidos pelos núcleos do Campus (sem 
certificado)
Encontro Pedagógico Virtual

Palestra - Identidade IF: a importância da padronização visual para a instituição

Oficina - Aprofundamento no Uso do Google Classroom

TOTAL:  4, 0h SEMANAIS

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

Devido à pandemia não possível realiar todas as ações de apoio ao ensino que constam no 
Plano de ensino, bem como , foi necessário a interrupção do projeto de extenção devido ao 
impedimento da visita prensencial a Comunidade Quilombola. Entretanto, foram realizadas 
participações  em  eventos  acadêmicos  que  contribuíram  para  os  alunos  e  para  minha 
formação em docência on line. 

_________________     ________________   _______________ 
                 DOCENTE                                 COORDENAÇÃO                  DEPARTAMENTO



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