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ATIVIDADES DOCENTES DESENVOLVIDAS NO SEMESTRE LETIVO
ATIVIDADES DE ENSINO
Listar disciplinas ministradas, orientações discentes (concluídas no decorrer do semestre ou em andamento),
horários disponibilizados para o atendimento ao discente e demais atividades de ensino descritas no Plano
Individual de Trabalho Docente (PIT).
DISCIPLINAS MINISTRADAS
4 turmas de Educação Física II (D2MET2, D2MET1, D2MIN3 E D2EDI1)
Minhas aulas são ministradas nos dias de quinta e sexta, portanto os dias dedicados ao atendimento
discente são ao decorrer da semana entre segunda e quarta.
Orientações discentes - O aluno previsto para estudos orientados foi transferido para outra escola. Das
outras quatro orientações ainda permanecem três, e se refere a três estudantes do curso de Educação Física
da UFOP que participam de dois projetos de dança e projetos esportivos (Tamyres Reis do Carmo, Ruann
Brendonn e Rodrigo Galante).

ATIVIDADES DE PESQUISA
Relatar o andamento dos projetos e demais atividades de extensão listadas no Plano Individual de
Trabalho Docente (PIT). No caso de projetos, indicar o cronograma de execução (prazos atuais) e as
atividades desenvolvidas no decorrer do semestre.
COORDENAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA COM FOMENTO INTERNO
O projeto de Pesquisa chamado “EDUCA.ATIVO” está cadastrado na DIPE e tem o apoio dessa diretoria.
Faz parte da equipe, duas alunas bolsistas: uma aluna PIBEX JR e outra aluna PIBEX.
Atividades desenvolvidas:
- Pesquisa e leitura de bibliografia e artigos científicos sobre educação inovadora, suas características e
aplicações;
- Pesquisa de vídeos, revistas de ampla divulgação e matérias online sobre escolas inovadoras pelo Brasil e
pelo mundo;
- Produção de conteúdo das gráficas (cartilha, folders e cartazes) e digitais (Postagens, tutoriais, vídeos com
animações...) que divulguem o conteúdo desenvolvido no projeto;
- Visitas a instituições de educação inovadora para conhecer a aplicação das novas concepções de ensino e
para parcerias;
- Aplicação de questionário aos alunos do IFMG-OP para discutir sobre características percebidas da nossa
instituição e sobre outras percepções e sugestões para o ambiente escolar.
- Aplicação de questionário para os professores e gestores do IFMG-OP sobre as características já existentes
na instituição e sobre as possibilidades de mudanças em direção a uma escola inovadora.
- Produção de um roteiro dirigido de observação de instituições.
- Análise dos questionários dos alunos e dos professores.
Atividades Previstas
- Apresentação dos resultados do projeto para a comunidade escolar e acadêmica (Artigos, pôsteres...) para
dar conhecimento ao que se foi produzido;
- Realização de entrevistas com gestores;
- Produção de peças gráficas (cartilhas, folders e cartazes).
Atividades que não serão consolidadas na primeira etapa do projeto:
O grupo de pesquisa, a participação em eventos científicos que discutam a Educação no Séc.XXI, a
intervenção e discussão junto a área de Educação Física, que eram planejado entre as atividades do projeto
não foram viáveis.

A formação do grupo de estudo não tornou-se viável devido a baixa participação dos servidores nas ações
pedagógicas, reuniões e palestras realizadas pela escola. Assim, definiu-se outra forma de intervenção do
projeto que será por meio da chamada “Pílulas da Inovação”. Essa ação será desenvolvida virtualmente com
os professores que se voluntariarem através de um questionário inicial veiculado pelo e-mail dos docentes.
Esse tipo de método de pesquisa é chamado de “Delphi” e é desenvolvido tradicionalmente com experts na
área de estudo em questão. Ela aumenta a participação e o envolvimento dos participantes que relatam
dificuldades de se engajar em outras atividades presenciais. Outra proposta é que um “Encontro de
Educação Inovadora” seja planejado ainda para esse ano.

PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE PESQUISA
“Pensando a Educação Física Escolar”
Resumo: O grupo surgiu, originalmente, fora da Instituição (IFMG) entre a interação pedagógica de professores
de Educação Física da região metropolitana de Belo Horizonte. Com o tempo os docentes do IFMG passaram a
guiar as prática científicas do grupo e desenvolver a agenda dos participantes com encontros de formação,
debates e desenvolvimento de pesquisas. Criado em 2012 a partir de um desejo de professores e professoras de
Educação Física atuantes na educação básica, o “Pensando a Educação Física Escolar” se coloca como um
espaço de produção de saberes, reflexões sobre a atuação profissional e formação para docentes. Um exercício
contínuo de pensar a Educação, a partir da disciplina Educação Física sem se restringir a ela. Configuramo-nos
como um grupo que investiga, reflete e intervém visando contribuir na qualificação da Educação, disseminação
do conhecimento e formação a partir da troca. O objetivo do GEPPEFE é proporcionar um espaço de produção
e disseminação do conhecimento no que tange a Educação Física Escolar, alinhando ensino, pesquisa e
extensão. Visa a produção do conhecimento conexa a atuação e voltada a formação continuada.
Coordenador (a): Luiz Gustavo Nicacio
Sub- Coordenador (a): Rodrigo de Oliveira Gomes, rodrigo.gomes@ifmg.edu.br
Ano de formação: 2013
Contato: gepefes@googlegroups.com
Área: Educação, Educação Física.
Linha de pesquisa: Educação, Educação Física.
Alunos envolvidos: N.A.
Cadastrado no CNPq: SIM
Parceria: Escola de Educação Física UFMG

ORIENTAÇÃO DE ALUNOS EM PROJETO DE PESQUISA
Ao decorrer do semestre, uma aluna do curso superior de Física do IFMG me convidou para ser
orientadora do seu projeto na disciplina “Projetos para o Ensino e Física IV” (Vide documento abaixo).

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Relatar o andamento dos projetos e demais atividades de extensão listadas no Plano Individual de
Trabalho Docente (PIT). No caso de projetos ou programas, indicar o cronograma de execução (prazos
atuais) e as atividades desenvolvidas no decorrer do semestre.

COORDENAÇÃO DE PROJETOS EXTENSIONISTAS COM FOMENTO INTERNO
As atividades das três coordenações planejadas estão sendo desenvolvidas nos projetos:
- La.Dança (aprovado pela DIPPE na IN 001/2018) e;
- Programa de Práticas Corporais”: Dançando e gingando em Ouro Preto (Programa de extensão
aprovado pela reitoria no Edital 074/2017, de 03 de julho de 2017 com dois projetos envolvidos e
dois bolsistas).
- Projeto de basquete (aprovado pela DIPPE na IN 001/2018) conta com minha colaboração nos
treinos diários, coordenação das atividades relativas à participação nos eventos e orientação de
bolsistas e estagiário nas atividades.
No total, quatro alunos bolsistas são orientados por mim (Alunos: Lucas Morais, Geovana Nasser, Ingrid
Góes, Gabriele Neves) e um aluno e co-orientado junto com o Professor Marcos Miguel (Aluno: Paulo
Henrique Alves). Um aluno se desligou do projeto de extensão de basquete, assim não tive que fazer uma
das co-orientações.
As atividades do LA.DANÇA (APROVADO PELA DIPPE NA IN 001/2018) estão descritas abaixo:
- O projeto participou de um debate proposto pelo Grêmio Estudantil do IFMG-OP que pretendia discutir,
problematizar e vivenciar a questão de como se trata o funk hoje em dia com relação às mulheres na qual o
lema é “Se o presente é de luta, o futuro nos pertence”, alcançando esse objetivo.
- As reuniões semanais realizadas com as bolsistas e das atividades sistematizadas com diferentes
intencionalidades pedagógicas têm sido desenvolvidas na tentativa de que essa linguagem possa
efetivamente possibilitar e contribuir para que o aluno, através dos conhecimentos teóricos e práticos que o
ensino dela proporciona, possa conhecer e inserir-se em outras culturas e estar aberto para o mundo.
- No projeto “Copa do Mundo”, fez-se uma pesquisa histórica sobre as músicas de todas as edições desse
evento e a partir disso deu-se a conhecer uma história, antes desconhecida pelos participantes, o que
permitiu uma visão mais ampliada da realidade social e pôde-se intervir nela através de uma nova produção
coreográfica.
- Sabe-se que é de grande interesse da maioria dos jovens, uma categoria de músicas e danças veiculadas
por esses meios - as ditas populares – com um fim na aprendizagem mecânica dos passos e coreografias.
Essas músicas e danças populares estão sendo desenvolvidas no projeto, bem como as danças
internacionais (hip hop, stilleto, zumba) e danças de salão (zouk e forró).

As atividades do Projeto de basquete (APROVADO PELA DIPPE NA IN 001/2018) estão descritas
abaixo:
No inicio do projeto foi realizado junto à estagiária, reuniões presenciais para a elaboração do cronograma
de treinamentos, bem como a sua periodização. Também foi realizada a seleção do bolsista PIBEX Jr. e a
partir da sua definição foram definidas as diretrizes de trabalho da equipe do projeto. Foi feita a divulgação
para a comunidade do IFMG sobre as sessões de treinos (via cartazes, grupos de WhatsApp e pela página
da CODAFID no Facebook). Planejou-se as sessões de treino com a divisão dos dias, horários, conteúdos e
atividades propostas. Em relação ao desenvolvimento do projeto, realizamos 5 sessões de treino previstas
nos horários de 11 horas à 12 horas e 30 minutos todos os dias da semana para os grupos feminino e
masculino. As reuniões mensais foram realizadas para avaliar a participação, alcance e resultados do
projeto.
Com a volta do ano letivo no final do mês de abril, o projeto retornou com as suas atividades na primeira
semana de maio. Para esse período, estava previsto o incremento do projeto, porém precisávamos de mais
tempo para o projeto ser conhecido por novos alunos da instituição já que houve uma diminuição do
número de participantes com a saída dos alunos que estavam formando no terceiro ano. Devido à isso e ao
término do semestre letivo de outras escolas, não foi possível estabelecemos outras parcerias. Esse objetivo
foi transferido para o início do próximo semestre.
Sobre a realização de eventos esportivos: Com a saída de diversos alunos do projeto precisou-se de mais
tempo para consolidar o grupo de alunos do IFMG participantes no basquete assim os amistosos
começaram a ser feitos no segundo semestre, sendo o primeiro dia 04 de agosto de 2018, e participamos do
JIF/Etapa Regional (Jogos entre as Instituições Federais da Região Sudeste) do dia 27/08/2018 a
01/09/2018.
As atividades do Programa de Práticas Corporais”: Dançando e gingando em Ouro Preto (Programa
de extensão aprovado pela reitoria no Edital 074/2017, de 03 de julho de 2017) estão descritas abaixo:
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS (3 OU 4 DIAS, OU MAIS DE 600 PESSOAS
NO TOTAL) – COORDENAÇÃO DE COMISSÃO ORGANIZADORA + ORGANIZAÇÃO DE
EVENTOS EXTENSIONISTAS (3 OU 4 DIAS, OU MAIS DE 600 PESSOAS NO TOTAL) –
PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ORGANIZADORA
Segue abaixo a nomeação como Responsável legal junto da Comissão Organizadora dos JIF Etapa
Regional e Nacional 2018, eventos que foram realizados de 27/08/2018 a 01/09/2018 (5dias) e de
16/10/2018 a 21/10/2018 (5dias), respectivamente.

-

Segue abaixo a nomeação como Coordenadora Geral do Programa de Esporte e Lazer do IFMG a
qual uma das atribuições previstas Regulamento do Programa de Esporte e Lazer de acordo com o
CAPÍTULO V, Art. 19, que dispõe sobre “A organização do Encontro Esportivo do IFMG” é que
“O Presidente da Comissão será o representante institucional dos professores de Educação Física do
IFMG. “
Este evento foi realizado de 08/10/2018 a 11/10/2018 (3dias) e contou com a participação de 700
pessoas aproximadamente.

Outro evento realizado foi a “XXIX Corrida Rústica” promovida pela Coordenadoria de Educação Física
e Desporto com o apoio institucional. Este evento foi realizado de 08/06/2018.

ATIVIDADES DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Descrever as principais atividades desenvolvidas na gestão institucional do IFMG de acordo com a
função; ou atividades em comissões/fiscalizações realizadas no decorrer do semestre de acordo com o
Plano Individual de Trabalho Docente (PIT).
Gestão de Extensão - Nivel III
O cargo de gestão foi portariada (vide abaixo) a partir da criação do Programa Institucional de Esporte e
Lazer do IFMG.

-

As funções e atividades realizadas estão descritas abaixo como determina o Regulamento do Programa
de Esporte e Lazer do IFMG:
Presidenciar a Comissão Organizadora do Encontro Esportivo do IFMG.
Solicitar aos Campi a indicação do representante local do Programa.
Solicitar aos representantes locais um plano de ações locais.
Convocar o processo de escolha dos membros da Comissão Organizadora do Encontro Esportivo do
IFMG.
Encaminhar o plano anual de trabalho do Programa para aprovação da PROEX.
Dar publicidade ao plano anual de trabalho do Programa Institucional de Esporte e Lazer.
Intermediação com o CONIF para participação do IFMG nos Jogos dos Institutos Federais.
Reuniões periódicas junto a Reitoria e juntos aos representantes e docentes do Programa;
Atuar como chefe de delegação e representante institucional nos eventos intercampi como mostra
Portaria abaixo.

PRESIDENCIA OU COORDENAÇÃO EM COMISSÕES
- Membro titular da Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado no Campus Itabirito

- Presidente do GT de Reelaboração das ações de Esporte e Lazer do IFMG

- Presidente da Comissão Organizadora do Encontro Esportivo do IFMG”
Segue abaixo a nomeação como Coordenadora Geral do Programa de Esporte e Lazer do IFMG a qual
uma das atribuições previstas Regulamento do Programa de Esporte e Lazer de acordo com o CAPÍTULO
V, Art. 19, que dispõe sobre “A organização do Encontro Esportivo do IFMG” é que “O Presidente da
Comissão será o representante institucional dos professores de Educação Física do IFMG.

- Membro titular da Comissão Organizadora dos Eventos Intercampi do PIEL

ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO
Descrever o andamento das atividades de capacitação realizadas e seu cronograma atual

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Descrever a produção listada no Plano Individual de Trabalho Docente (PIT).
Não foram realizados os eventos que estavam previstos.

PONTUAÇÃO

Confrontar a pontuação obtida no Plano Individual de Trabalho (PIT) com a produção obtida
neste Relatório Individual de Trabalho (RIT).

Pontuação total do Plano Individual de Trabalho Docente
(entregue no início do semestre letivo)
Pontuação total deste Relatório Individual de Trabalho
Docente
Caso haja diferença na pontuação, JUSTIFIQUE:

102.83
108.83

Não foram realizados os eventos previstos nos “PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU
EXTENSÃO”, mas foram realizadas outras atividades não previstas inicialmente no Plano.

PARECER DA COORDENAÇÃO

OBSERVAÇÃO:
O Relatório Individual de Trabalho deve ser acompanhado da relação dos documentos
comprobatórios das atividades efetivamente desenvolvidas no período.
Professor(a): Ana Flávia Leão Pereira
Coordenador de Área/Curso:
Diretor de Ensino: Venilson Luciano Benigno Fonseca
Ouro Preto, 19 de Novembro de 2018.

