INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
Campus Apodi - Código INEP: 24327328
RN 233 - KM 02 - Chapada do Apodi - Apodi/RN - 59700-000 - (84) 40054101, CEP 59700-000, Apodi (RN)
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RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2019.1
FRANCISCO IRANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO
GOMES (1326787)
CH TOTAL SEMANAL: 53 horas
QUADRO RESUMO
ATIVIDADE

CH SEMANAL

AULAS

14 h

PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO

15 h

APOIO AO ENSINO

6h

PROGRAMAS OU PROJETOS DE ENSINO

0h

ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS

2h

REUNIÕES PEDAGÓGICAS, DE GRUPO E AFINS

4h

PESQUISA E INOVAÇÃO

0h

EXTENSÃO

0h

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

12 h
53 h

ENSINO [41 horas]
AULAS [14 horas]
Diário

Disciplina/Componente

Local

Modalidade de Ensino

Horário

Nº de Alunos

CH Semanal

47680

Física I

-

Licenciatura

2V34 / 3V12

24

3

47561

Física I(120H)

-

Técnico Integrado

2M34 / 3M56

37

4

47503

Física I(120H)

-

Técnico Integrado

2V56 / 3V34

40

4

54890

Física II(120H)

-

Técnico Integrado

5V1234

8

2

54874

Física I(120H)

-

Técnico Integrado

3V56 / 4V12

29

4

55183

Física II(120H)

-

Técnico Integrado

-

1

1
Subtotal

18 h/a
(14 horas)

PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
Relatos

Lecionei as disciplinas de Física II e Física I, sendo esta a nível médio e a nível de graduação e enquanto
àquela a nível médio e de forma compartilhada. Ademais, faz-se necessário afirmar que a teoria que alicerça os
conteúdos vistos nas disciplinas foi passada durante aulas de forma tradicional, como de praxe, e também de
forma mais moderna e dinâmica com a realização de algumas atividades em grupos, dinâmicas e até mesmo com a
inserção, nas aulas, de alguns objetos pertencentes ao contexto dos conteúdos trabalhados. Ademais, os
planejamentos de todas as práticas laboratoriais da disciplina de Física da turmas do integrado foram realizados e
alguns instrumentos testados. E embora tendo me afastado temporariamente para Lic. Tratamento de Saúde – EST,
18/03/2019 até 16/04/2019, os estudantes não foram prejudicados.
As reuniões semanais do grupo de física, constituído por três (3) docentes, tem-se mostradas eficientes pois as
situações têm sido resolvidas, desde as mais simples até aquelas um pouco mais complexas e que,
consequentemente, passam a exigir um pouco mais de tempo.

Arquivo
https://suap.ifrn.edu.br/media/pit_rit_v2/2019_1_-_Prepara%C3%A7%C3%A3o_e_Manuten%C3%A7%C3%A3o_do_Ensinoaac9e71c9c6f4dd881959ad073b0db94.pdf
Subtotal

15 horas
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APOIO AO ENSINO [6 horas]
Atividades
• Participação e coordenação de programas de nivelamento de estudos, monitoria ou olimpíadas/torneio de conhecimento
• Atuação como membro de comissão organizadora de eventos ligados ao ensino promovidos pelo IFRN, durante o seu planejamento, realização e avaliação
Relatos
A II Olimpíada de Física do Oeste Potiguar (II OFOP) trata-se de uma olimpíada de conhecimento destinada a fomentar o interesse pela física na região do Oeste
Potiguar brasileiro. Por isso contamos não somente com a estrutura do Campus Apodi, assim como a participação dos Campus de Pau dos Ferros, Mossoró e
Ipanguaçu. Como membro atuei no setor de divulgação no qual tive a liberdade de convidar escolas de cidades vizinhas para participarem do evento.
Ademais, vale ressaltar que neste ano iniciei a dar prosseguimento às minhas atividades de pesquisa. Contribui com a construção do resumo
expandido "Full Waveform Inversion using Derivative-Free Optimization hybrid strategy" que será apresentado
no 16th International Congress of the Brazilian Geophysical Society a ser realizado de 19 a 22 de agosto de 2019
no Rio de janeiro, Brasil. Assim que possível, executarei outras atividades de caráter cientifico voltadas para
orientação acadêmica do público docente a que servimos.
Arquivo
https://suap.ifrn.edu.br/media/pit_rit_v2/2019_1_-_apoio_ao_ensino-5b11c952d70948b2971b71cbc08136cf.pdf

ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS [2 horas]
Atividades
• Outras atividades não listadas (necessário especificar)
• Centro de Aprendizagem (C.A.).
Relatos

As Reuniões Pedagógicas (RP's), as Reuniões do Grupo de Física e os Centros de Aprendizagem (CA's)
tiveram sua relevância ao fornecer suporte adequado a alguma necessidade que, por ventura, pudesse surgir
devido à natureza da atividade magisterial. A avaliação aplicada aos discentes foi de maneira contínua conforme
prezam as ementas das respectivas disciplinas e as orientações foram dadas também continuamente consoante à
necessidade educacional observada para o aprendizado de física de cada sala, de cada estudante etc.
Arquivo
https://suap.ifrn.edu.br/media/pit_rit_v2/2019_1__Atendimento_Acompanhamento_Avalia%C3%A7%C3%A3o_e_Orienta%C3%A7%C3%A3o_de_Alunos-924fed3c_MeDaw5u.pdf

REUNIÕES PEDAGÓGICAS, DE GRUPO E AFINS [4 horas]
Atividades
• Reunião pedagógica
• Reunião de grupo
Relatos
Embora discorde, por questões filosóficas, da necessidade da existência do encontro semanal para as Reuniões Pedagógicas (RP's) promovido por meio
da ETEP, concordo que o setor pedagógico constitui-se em uma parte importante da espinha dorsal do funcionamento do nosso Campus Apodi. E considerando esta
importante variável essencialmente educacional, tenho participado das reuniões pedagógicas e de alguns conselhos, haja vista que a hora da realização de alguns
deles coincide com os meus horários de aula e dentre outras atividades.

Arquivo
https://suap.ifrn.edu.br/media/pit_rit_v2/2019_1_-_Reuni%C3%B5es_Pedag%C3%B3gicas_de_Grupo_e_Afins-736413dfb1f74377b0b5994e9ced31f1.pdf

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL [12 horas]
Atividades
• Atuação como membro de conselhos
• Atuação como membro, coordenador ou presidente de comissões e comitês permanentes ou similares
• Participação em grupos e colegiados institucionais
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Atividades
Relatos
Neste ano, apesar do afastamento para tratamento de saúde, participei como membro da Comissão Central de Estruturação e Execução da V SEMADEC. O
respectivo evento foi pensado, amadurecido e reformulado com base nas experiências adquiridas do mesmo evento realizado em tempos pretéritos.
Como de praxe, participei das reuniões extraordinárias do Colegiado da Diretoria Acadêmica cujas sessões sempre tangem assuntos relevantes para o
Campus. Ademais, sou também membro do Conselho de Classe e com mesmo empenho e esmero compareci às importantes sessões da Comissão Interna de
Saúde do Servidor Público (CISSP).

Em se tratando da CISSP, estou secretário e ao longo desse semestre (2019.1) tentamos realizar ações
conjuntas com as outras comissões existentes no campus Apodi como por exemplo a Comissão Campus Verde, a
Comissão de Qualidade de Vida no Trabalho (CQVT) e a Brigada de Incêndio do Campus Apodi. Além disso,
sempre tentamos trabalhar em sintonia com Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (COASS).
E como participante do Colegiado da Licenciatura em Química tenho atuado nas atividades relacionadas à prática docente, lecionando a(s) disciplina(s) que me
forem oferecidas em consonância com as decisões tomadas pelo Colegiado da Licenciatura em Química e pelo grupo de física.

E mesmo enfrentando alguns percalços durante o semestre 2019.1, sempre estive disponível ao diálogo e
aberto as sugestões e críticas construtivas para melhorar a qualidade do serviço que tenho prestado ao nosso
público.

Arquivo
https://suap.ifrn.edu.br/media/pit_rit_v2/2019_1_-_gest%C3%A3o_e_representa%C3%A7%C3%A3o_institucional-e460f18a9d494fb08906c33f0280069e.pdf
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