
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.2

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)
Disciplinas no Ensino Médio Integrado (Português VI e IV) – 6h
Disciplinas de Ensino Superior (Port. Instrumental e Líng. Port. 1) – 3,75
Colegiado do Curso Bacharelado em Engenharia Elétrica/Reunião do Conselho de 
Classe do Médio Integrado – 2h
Planejamento pedagógico da área de linguagem – 1h
Monitoria de 1 estudante – 2h
Preparação e publicação de material didático eletrônico na plataforma Classroom – 
3h
Acompanhamento discente – 1,5h

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)
Coordenação do projeto de pesquisa: Personagens negras na história e a construção 
da autoimagem dos afro-brasileiros – 4h

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 artístico-cultural/ Manifestarte: encontros com a poesia – 4h
PIBEX: “FICÇÃO CIENTÍIFCA COMO FERRAMENTA PARA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE FÍSICA” – 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)
Comissão de Reestruturação do PCC de Engenharia Elétrica – 2h

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES
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