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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)

Aulas remotas no Ensino Médio Integrado (Português I) na turma de Edificações: 3h

Aulas remotas no Ensino Médio Integrado (Português I) na turma de Eletrotécnica: 3h

Aulas remotas no Ensino Médio Integrado (Português V) na turma de Eletrotécnica: 3h

Aulas remotas no Ensino Superior (Portugês Instrumental II) no curso de Bacharelado em 
Enfermagem): 1,5h
Participação no Colegiado de Enfermagem: 2h 

Reuniões de planejamento pedagógico da área de linguagem: 1h 

TOTAL: 21h (aulas+planejamento) + 3h (Demais atividades) = 24h 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 colaboradora interna do projeto de pesquisa “Personagens Negras na História e a 
Construção da Autoimagem dos Afro-brasileiros” – 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.)

Atividade de Extensão Clube de Leitura Palavra Empoderada: foram realizados encontros virtuais para 
discussão de temáticas relativas a gênero e diversidade através da literatura. No início da pandemia, quando 
as atividades de ensino foram suspensas, aumentamos a frequência dos encontros (de mensais para 
quinzenais), ampliando a carga horária para a preparação e realização dos encontros: 20h semestrais
Aula ministrada no Minicurso Online Linguagens no ENEM: 2h

Organização e palestra no Webinar Análise Crítica de Notícias em Tempos de Fake News: 2h

Participação na comissão organizadora da Semana de Meio Ambiente 2020: 3h

Atuação na coordenação do Núcleo de Estudos em Gênero e Diversidade – houve gerenciamento de 
redes sociais para divulgação de eventos e informações sobre a temática do núcleo: 135h (7,5h 
semanais)
Organização e realização do evento Ciclo de Debates Sylvia Rivera: 3h

TOTAL:  9h 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 

 Curso Teoria Queer: Pensamento, Filosofia e Ação Política: 15h



 Minicurso Feminismo Decolonial e Queer of Colours: 10h

TOTAL:  1h SEMANAL

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

Em razão da  pandemia  de  COVID-19,  algumas  atividades  presentes  no  Plano  de 
Trabalho  Docente,  como  o  projeto  de  extensão  “Manifestações  Culturais  como 
Valorização da Pessoa Humana, Construção de Identidade e Formação de Atitudes: 
um projeto interdisciplinar na Comunidade Quilombola Negro do Osso, Município de 
Pesqueira-PE”,  devido  a  sua  natureza  imersiva  em  relação  à  comunidade,  não 
puderam  ser  realizados.  Outras  atividades,  como  a  do  Clube  de  Leitura,  o 
atendimento  aos  discentes  etc.  foram  adaptadas  à  nova  realidade.  O  início  do 
isolamento social, antes do início das aulas remotas, permitiu um investimento de 
tempo  maior  em formação,  através  da  realização  de  diversos  cursos  online  que 
trouxeram aprimoramento para a prática docente.
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