INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Campus São Gonçalo do Amarante - Código INEP: 24083054
Rua Prof. Carlos Guedes Alcoforado, S.N., Centro, CEP 59291-727, São Gonçalo do Amarante (RN)
CNPJ: 10.877.412/0016-44 - Telefone: (84) 4005-4111

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO
GABRIELA FIGUEIREDO DIAS (3040913) - 2018.1
CH TOTAL SEMANAL: 53,00h/a (40 h/r)
ENSINO
REGÊNCIA - CURSOS REGULARES
Diário

Disciplina/Componente

Local

Modalidade
de Ensino

Horário

Nº de Alunos

CH Semanal

37183

Fundamentos da Administração

*Sala de Aula 08 - Principal
(SGA)

Tecnologia

4V12 /
5V34

40

4

36986

Logística Internacional

Laboratório de Simulações/
Práticas Empresariais Bloco de Edificações e
Logística (SGA)

Tecnologia

4N12 /
5N12

18

4

36964

Matemática Financeira

*Sala de Aula 01 - Principal
(SGA)

Tecnologia

3N34 /
4N34

29

4

37007

Gestão organizacional(30H)

*Sala de Aula 12 - Principal
(SGA)

Técnico
Subsequente

3V12

21

2

36784

Sistema de informação Logística(60H)

*Sala de Aula 01 - Principal
(SGA)

Técnico
Integrado

2M56 /
5M12

36

4

36977

Inovação Tecnológica

*Sala de Aula 07 - Principal
(SGA)

Tecnologia

4V34 /
5V12

12

4

Subtotal

22 H/A

PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
Subtotal

22 h/a
(17 h/r)

OUTRAS ATIVIDADES
Descrição da Atividade

Tipo Atividade

Local

Horário

Nº de Alunos

CH Semanal

Reunião Pedagógica

RP (Reunião
Pedagógica)

Auditoria - Principal (SGA)

4M56

-

2

Atendimento dos alunos da disciplina de
Fundamentos da Adm.

CAP (Centro de
Aprendizagem)

Gabinete dos Docentes I - Principal
(SGA)

3N2

-

1

Atendimento dos alunos da disciplina de
Gestão Org.

CAP (Centro de
Aprendizagem)

Gabinete dos Docentes I - Principal
(SGA)

3N1

-

1

Atendimento dos alunos da disciplina de
Log. Internacional

CAP (Centro de
Aprendizagem)

Gabinete dos Docentes I - Principal
(SGA)

5V6

-

1

Reunião de Grupo

RG (Reunião de Grupo)

Coordenações de Cursos Superiores
- Principal (SGA)

4V56

-

2

Atendimento dos alunos da disciplina
Matemática Financeira

CAP (Centro de
Aprendizagem)

Gabinete dos Docentes I - Principal
(SGA)

3V6

-

1

Atendimento dos alunos da disciplina de
Inovações Tec.

CAP (Centro de
Aprendizagem)

Gabinete dos Docentes I - Principal
(SGA)

5M6

-

1

Subtotal

9 H/A
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A partir do dia 02 de maio de 2018 foram iniciadas as atividades de ensino no IFRN – Campus São Gonçalo do
Amarante. Devido a data de início de trabalho no instituto as atividades de ensino realizadas foram referentes às
segundas etapas das seguintes disciplinas: (1) Fundamentos da Administração, (2) Logística Internacional, (3) Matemática
Financeira, (4) Gestão Organizacional, (5) Sistema de Informação Logística, e (6) Inovação Tecnológica.
Seguindo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a disciplina de Fundamentos da Administração foi lecionada para a
turma do 1º período do Curso Superior de Tecnologia em Logística (tarde). A fim de atender a ementa apresentada no
PPC e dar continuidade ao trabalho das professoras que assumiram a disciplina durante a primeira etapa, na segunda
etapa foram abordados em sala de aula os seguintes conteúdos: (1) Taylorismo, (2) Fordismo, (3) Fayol e a Administração
por Processos, (4) Max Weber e a Burocracia, (5) Escola Humanista, (6) Sistema de Produção Toyota, e (7) Organizações e
Administração. No que se refere a avaliação da segunda etapa, foram aplicados três estudos de caso (cada um valendo 1,5
ponto), para complementar a nota foi solicitado que os alunos fizessem um estudo de caso, com base nos assuntos
abordados em sala de aula, em uma empresa real (5,5 pontos). A fim de auxiliar os alunos na realização do estudo de caso
foram reservadas aulas exclusivamente para acompanhamento e orientação dos trabalhos. Durante o semestre foi
reservado 1 hora aula durante a semana para atendimento dos alunos que tivessem dificuldades ou dúvidas sobre o
conteúdo da disciplina, esse atendimento foi realizado no Gabinete dos Professores I. Ao final da disciplina foram
entregues todos os estudos de caso corrigidos, e a nota do estudo de caso foi atribuída considerando o relatório escrito e
a apresentação oral realizada na última aula da disciplina. Foi necessária a aplicação de uma prova de recuperação para
cinco alunos que não atingiram a média 5. A disciplina foi concluída e a média da turma foi 52,02, tivemos 26 alunos
aprovados, 10 alunos reprovados por falta ou nota, e 4 alunos trancados/cancelados/dispensados/transferidos.
Ressaltamos que foi necessário marcar seis aulas extras com essa turma a fim de concluir o conteúdo.
Seguindo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Logística, a disciplina de Logística Internacional foi
lecionada para a turma do 6º período (noite). A fim de atender a ementa apresentada no PPC e dar continuidade ao
trabalho dos professores que assumiram a disciplina durante a primeira etapa, na segunda etapa foram abordados em
sala de aula os seguintes conteúdos: (1) Revisão dos conceitos básicos, (2) Incoterms, (3) Principais procedimentos
aduaneiros em importação, (4) A informação no processo logístico, (5) Normas administrativas de exportação, e (6)
Parâmetros na logística internacional. No que se refere a avaliação da segunda etapa, foram aplicados seis estudos de
caso (peso 70) e uma prova (peso 30). Durante o semestre foi reservado 1 hora aula durante a semana para atendimento
dos alunos que tivessem dificuldades ou dúvidas sobre o conteúdo da disciplina, esse atendimento foi realizado no
Gabinete dos Professores I. Ao final da disciplina foram entregues todos os estudos de caso e a prova corrigidos. Não
houve necessidade de aplicação de uma prova de recuperação. A disciplina foi concluída e a média da turma foi 68,72,
tivemos 13 alunos aprovados, 2 alunos reprovados por falta ou nota, e 3 alunos trancados/cancelados/dispensados/
transferidos. Ressaltamos que foi necessário marcar duas aulas extras com essa turma a fim de concluir o conteúdo.
Seguindo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Superior de Logística, a disciplina de Matemática Financeira foi
lecionada para a turma do 2º período (noite). A fim de atender a ementa apresentada no PPC e dar continuidade ao
trabalho do professor que assumiu a disciplina durante a primeira etapa, na segunda etapa foram abordados em sala de
aula os seguintes conteúdos: (1) Revisão de juros simples e compostos, (2) Desconto racional e desconto comercial, (3)
Fluxos de caixa, (4) Análise de investimentos, e (5) Sistemas de Amortização (SAC e SAF/Price). Após a exposição dos
conteúdos foram resolvidos exercícios em sala de aula. No que se refere a avaliação da segunda etapa, foram aplicadas
três listas de exercícios (cada uma valendo 1,5 ponto) e foi aplicada uma prova (5,5 pontos). Durante o semestre foi
reservado 1 hora aula durante a semana para atendimento dos alunos que tivessem dificuldades ou dúvidas sobre o
conteúdo da disciplina, esse atendimento foi realizado no Gabinete dos Professores I. Ao final da disciplina foram
entregues todas as listas de exercícios e prova corrigidas. Foi necessária a aplicação de uma prova de recuperação para 11
alunos que não atingiram a média 5. A disciplina foi concluída e a média da turma foi 54,27, tivemos 19 alunos aprovados,
9 alunos reprovados por falta ou nota, e 1 aluno trancado/cancelado/dispensado/transferido.
Seguindo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso Técnico Subsequente em Edificações, a disciplina de Gestão
Organizacional foi lecionada para a turma do 3º período (tarde). A fim de atender a ementa apresentada no PPC e dar
continuidade ao trabalho da professora que assumiu a disciplina durante a primeira etapa, na segunda etapa foram
abordados em sala de aula os seguintes conteúdos: (1) Organizações e administração, (2) Execução e controle, (3)
Empreendedorismo e plano de negócios, (4) Gestão de projetos e Canvas. No que se refere a avaliação da segunda etapa,
foram aplicados três estudos de caso (cada um valendo 1,5 ponto), e foi solicitado que os alunos elaborassem um projeto
na área de edificações aplicando a ferramenta de gestão Canvas (5,5 pontos). Durante o semestre foi reservado 1 hora
aula durante a semana para atendimento dos alunos que tivessem dificuldades ou dúvidas sobre o conteúdo da disciplina,
esse atendimento foi realizado no Gabinete dos Professores I. Ao final da disciplina foram entregues todos os estudos de
caso corrigidos, e a nota da elaboração do projeto por meio do Canvas foi atribuída considerando o canvas, o relatório
escrito, e a apresentação oral realizada na última aula da disciplina. Foi necessária a aplicação de uma prova de
recuperação para dois alunos que não atingiram a média 5. A disciplina foi concluída e a média da turma foi 65,95,
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tivemos 20 alunos aprovados, e 1 aluno trancado/cancelado/dispensado/transferido.
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PESQUISA E INOVAÇÃO
ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Descrição da Atividade

Tipo Atividade

Horário

CH Semanal

Nenhuma atividade de pesquisa neste ano/periodo.

Subtotal

0 H/A

RELATÓRIO
Nada a declarar.

EXTENSÃO
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Descrição da Atividade

Tipo Atividade

Horário

CH Semanal

Nenhuma atividade de extensão neste ano/periodo.

Subtotal

0 H/A

RELATÓRIO
Nada a declarar.

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ATIVIDADES DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
Descrição da Atividade

Tipo Atividade

Horário

CH Semanal

Nenhuma atividade de gestão e representação institucional neste ano/periodo.

Subtotal

0 H/A

RELATÓRIO
Nada a declarar.

ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO/DIREÇÃO
Descrição da Atividade

Tipo Atividade

Horário

CH Semanal

Nenhuma atividade de coordenação/direção neste ano/periodo.

Subtotal

0 H/A
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