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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:
Educação Física I;
Educação Física II;
Educação Física III.
ORIENTAÇÕES:
01 (um) estagiário da modalidade Handebol com atividades realizadas de segunda a sexta
– feira, no horário de 9:00 às 15:00;
03 (três) estagiários da licenciatura em Educação Física da UFOP, os horários
disponibilizados foram de segunda a sexta – feira de acordo com o horário de aulas da
professora.

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.

NÃO SE APLICA
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 GERAL DE PROJETO COM FOMENTO INTERNO
TÍTULO: HANDEBOL NO CONTEXTO DO ESPORTE EDUCACIONAL: TREINOS E
PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES COMPETITIVAS EM ÂMBITO INSTITUCIONAL,
MUNICIPAL, REGIONAL E NACIONAL

CRONOGRAMA:
Com a finalidade de alcançar aos objetivos propostos no projeto e dentro do que
preconiza os princípios norteadores do Esporte Educacional, até a presente data foram
desenvolvidas as seguintes ações de cunho esportivo e de lazer:
1 - Cadastramento dos Estudantes Envolvidos no Projeto:
1.1 - Identificação do perfil dos estudantes envolvidos;
1.2 Levantamento dos dados documentais e bancários.
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– Participação em jogo amistoso com a equipe do Projeto de Handebol da Escola

Padre Afonso de Lemos do distrito de Cachoeira do Campo.
2.1 – Preparação do material esportivo (uniformes e bolas);
2.3 – Elaboração da súmula do jogo;
2.3 – Providencias acerca da equipe de arbitragem.
3 - Planejamento com vista à Participação na Etapa Handebol do XXVI JIFETS:
3.1 - Pedido de concessão de ajuda de custo para os estudantes;
3.2 – Elaboração do roteiro de viagem e autorização;
3.3 – Elaboração da ficha da delegação;
3.4 - Elaboração das fichas de inscrições;
3.5– Guarda e zelo do material esportivo.
No que concerne aos resultados obtidos com o empreendimento das ações supracitadas
achamos como oportuno relatar que no que diz respeito às possibilidades advindas do trabalho
em equipe entendemos como oportuno destacar o exercício de alguns dos valores que formam
um cidadão, tais como: convivência com diferenças culturais, sociais, respeito ao espaço
público, às normas e às regras.

COORDENAÇÃO GERAL DE PROJETO SEM FOMENTO
TÍTULO: O TÊNIS DE MESA NO CONTEXTO DO ESPORTE EDUCACIONAL
AÇÕES DESENVOLVIDAS
1 - Cadastramento dos Estudantes Envolvidos no Projeto:
1.1 - Identificação do perfil dos estudantes envolvidos;
1.2 - Levantamento dos dados documentais e bancários.
2 - Planejamento com vista à Participação nas Etapas Regional e Nacional do JIF – 2018
2.1 - Pedido de concessão de ajuda de custo para os estudantes;
2.2 – Elaboração do roteiro de viagem e autorização;
2.3 – Elaboração da ficha da delegação;
2.4 - Elaboração das fichas de inscrições;
2.5– Guarda e zelo do material esportivo.
COORDENAÇÃO ADJUNTA DE PROJETO COM FOMENTO INTERNO
TÍTULO: FUTSAL NO CONTEXTO DO ESPORTE EDUCACIONAL: TREINOS E
PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES COMPETITIVAS EM ÂMBITO INSTITUCIONAL,
MUNICIPAL, REGIONAL E NACIONAL.
Com a finalidade de alcançar aos objetivos propostos no projeto e dentro do que
preconiza os princípios norteadores do Esporte Educacional, até a presente data foram
desenvolvidas as seguintes ações de cunho esportivo e de lazer:
1 - Cadastramento dos Estudantes Envolvidos no Projeto:
2.1 - Identificação do perfil dos estudantes envolvidos;
2.2 Levantamento dos dados documentais e bancários.
2 – Planejamento com vista à participação na Etapa Futebol Society do XXVI JIFETS:
2.1 - Pedido de concessão de ajuda de custo para os estudantes;
2.2 – Elaboração do roteiro de viagem e autorização;
2.3 – Elaboração da ficha da delegação;
2.4 - Elaboração das fichas de inscrições;
2.5 – Guarda e zelo do material esportivo;
2.6 – Visita ao Museu do Futebol do Mineirão.
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– Planejamento e Organização do Torneio Intercursos de Futsal

3.1 – Elaboração do Regulamento Geral e Específico;
3.2 – Organização e acompanhamento das inscrições;
3.3 – Aquisição de premiação;
3.4 – Realização da Reunião Técnica;
3.5 – Realização das quatro primeiras rodadas do torneio.

4 – Planejamento com vista à participação na Etapa FUTSAL do XXVI JIFETS:
4.1 - Pedido de concessão de ajuda de custo para os estudantes;
4.2 – Elaboração do roteiro de viagem e autorização;
4.3 – Elaboração da ficha da delegação;
4.4 - Elaboração das fichas de inscrições;
4.5 – Guarda e zelo do material esportivo;
4.6 – Passeio no shopping D.
No que concerne aos resultados obtidos com o empreendimento das ações supracitadas
achamos oportuno proceder em dois momentos distintos, no primeiro momento levaremos em
conta aos resultados de cunho moral e ético e em um segundo momento aqueles de ordem
técnica.
No que diz respeito às possibilidades advindas do trabalho em equipe entendemos
como oportuno destacar o exercício de alguns dos valores que formam um cidadão, tais como:
convivência com diferenças culturais, sociais, respeito ao espaço público, às normas e às
regras.
Já os de ordem técnica obtivemos nos jogos do XXVI JIFETS etapa futebol society o
terceiro lugar no masculino e feminino e na etapa futsal a equipe masculina sagrou - se campeã
e a feminina vice – campeã.
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS (5 OU MAIS DIAS; OU MAIS
DE 1000 PESSOAS NO TOTAL) – PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO
ORGANIZADORA
Participação na COP – Comissão Organizadora Permanente do JIF – SUDESTE como
Secretaria Executiva.
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS (3 OU 4 DIAS; OU MAIS DE 600
PESSOAS NO TOTAL) – PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ORGANIZADORA
Participação na COJIFET – Comissão Organizadora da XXVI Edição dos Jogos das
Instituições Federais de Educação Tecnológica da Região Sudeste, nas etapas de Futebol
Society e Futsal.
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EXTENSIONISTAS (1 OU 2 DIAS; OU MAIS DE 200
PESSOAS NO TOTAL) – PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ORGANIZADORA
Participação na elaboração e execução do Festival “Chico Barros” de Handebol e Torneio
Intercursos de Futsal.
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).

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

NÃO SE APLICA
PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Descrever a produção listada no Plano Individual de Trabalho Docente (PIT).

NÃO SE APLICA

PONTUAÇÃO
Confrontar a pontuação obtida no Plano Individual de Trabalho (PIT) coma produção obtida
nesteRelatório Individual de Trabalho (RIT).

Pontuação total do Plano Individual de Trabalho Docente
86,16
(entregue no início do semestre letivo)
Pontuação total deste Relatório Individual de Trabalho
72,16
Docente
Caso haja diferença na pontuação, JUSTIFIQUE:
A diferença na pontuação foi em função do afastamento para tratamento médico.
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 Paula Carvalho Barbosa
Coordenador de Área/Curso:
Diretor de Ensino: Venilson Luciano Benigno Fonseca
Ouro Preto,02 de novembro de 2018.

