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Marcelo Pereira de Lima

GRUPO
1

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)

12 Aulas no Ensino Médio Integrado  de Edificações e Eletrotécnica 
Cursos                      Turmas                     carga horária
Edificações  l, ll, lV, Vl, Vll e Vlll                       4,5 h
Eletrotécnica l, ll, lll, lV, Vl, Vlll                         4,5 h
Preparação de aulas Edificações                     4,5 h
Preparação de aulas eletrotécnica                   4,5 h
Participação no Colegiado de Matemática      2,0 h

Participação no Colegiado de lic. Físic           2,0 h
Orientação de TCC Concluída                        2.0 h

Participação no conselho de classe                4,0 h 
Atendimento aos alunos                                   4,0 h
Preparação de aula para o ensino à distância 4,0h
Gravação de aulas para o ensino remoto        4,0h

Total                                                                    40 h

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.)

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)

ENVOLVIMENTO EM EVENTOS ACADÊMICOS 



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. 
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