
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.1

CAMPUS:
Pesqueira

COORDENAÇÃO:
Formação Geral

PROFESSOR (A):
Rossana Manuela do Monte

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)

8 Aulas no Ensino Médio Integrado de Edificações e Eletrotécnica (I, II e III)

03 Aulas no Ensino Superior (Licenciatura em Física)

Participação no Colegiado de Engenharia – (0,5)

Participação no Colegiado de Enfermagem – (0,5)

Participação no Colegiado de Física (1,0)

Conselho de classe (2h)

Reuniões de planejamento pedagógico da área de linguagem (2h)

Criação e disponibilização de material didático para o ensino remoto (4,0)

Gravação e edição de vídeo aulas para o ensino remoto (4,0)

Atendimento ao discente (4,0)

TOTAL: 16,5 (aulas+planejamento) + 18h (demais atividades)+  =  34,5SEMANAIS

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)

TOTAL:  

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.)

Orientações de atividade artístico cultural (Manifestarte) – 23/nov/2020 a 10/fev/2021

Coordenação do Projeto de extensão “Flor & Ser – Empreender e Maternar” – ago/2020 a dez/2020

TOTAL:  5,5h 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)

TOTAL:  

ENVOLVIMENTO EM EVENTOS ACADÊMICOS 

Avaliadora externa do “Mostre a Língua “ – IFPE Garanhuns

Avaliadora do processo de seleção para o curso de inglês junto à Atlantic Cape. (ARINTER)



Participação do TESOL 2021 (evento acadêmico online)

TOTAL:  

COMPLEMENTO/OBSERVAÇÕES

Devido à pandemia não possível realizar todas as ações do plano. Entretanto, foram 
realizadas participações em eventos acadêmicos que contribuíram ora para os alunos, ora 
para minha formação como docente. 
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