PLANO DE TRABALHO 2018.1

Identificação do Servidor:
Nome:
José Sandro Gomes Fonsêca
Matricula Siape:
1307677
Endereço eletrônico
Sandro.fonseca@ifma.edu.br

CPF:
396.974.441-53
Número para contato:
(99) 982244060
Campus de Lotação: IFMA
Barra do Corda

Graduação: Licenciatura em Letras

Maior Titulação: Especialista em
Supervisão Escolar

Categoria Funcional: Língua Inglesa

Regime de Trabalho: DE

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
Tipo de atividade

No de horas

Aulas presenciais das disciplinas/cursos

13
Atendimento extraclasse de discentes (incluindo atividades de recuperação final e
programação especial de estudos) ¹
Orientação de monitores
Orientação/Supervisão de estágio
Organização de Ensino (planejamento de ensino, elaboração e avaliação de aulas e
materiais didáticos, participações em reuniões e conselhos de ensino, reunião de
pais e mestres ).
Participação em Conselhos ou Comissões institucionais
Desenvolvimento/Representante de Comitê Internacional
Desenvolvimento /Coordenação PROEJA
Outras atividades

04
-

05
04
04
10
-

TOTAL

40
h/semanais

ATIVIDADES DE FUNÇÃO DE APOIO AO ENSINO
Especificação da função/Detalhamento

No de horas:

10

Atendimento com suporte aos pais e/ou responsáveis
quanto ao desenvolvimento cognitivo do discente.
02
Acompanhamento da disciplina LE aplicada, quando
necessária, para cumprimento pedagógico do regimento
da Instituição.

02

Apoio aos discentes com preparatório para proficiência
em LE
02
Assistência e monitoramento pedagógico
02
Participação efetiva em reuniões que deliberem apoio e
realizações de torneios esportivos, saraus, semana
técnica, etc.

02

TOTAL

10

Atividade da Coordenação PROEJA:
Coordenação para atendimento da comunidade de Jovens e Adultos da cidade de Barra
do Corda no curso técnico de Comércio.

ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Desenvolvimento de projeto(s) de ensino:
Em planejamento um curso preparatório para os alunos e servidores do IFMA,
interessados em Língua Estrangeira ( Inglês ) para submissão de uma prova de
proficiência ( TOIEC BRIDGE )nesse idioma em 2018.

Desenvolvimento de projeto(s) de pesquisa:
Em análise

Desenvolvimento de projeto(s) de extensão:
Professor e Coordenador de um Projeto de Extensão envolvendo curso de Marketing em Língua
Estrangeira ( Inglês ) para a comunidade local e/ou servidores.

Participação em Conselhos, Grupos de Trabalho ou Comissões institucionais:
Como membro do Comitê de Relações Internacionais participa do engajamento dos alunos para
participação de Encontros de Internacionalização para discussão de propostas para atendimento
daqueles interessados em colaborar com os eventos relacionados a cursos internacionais.
Como membro da Comissão do seletivo do PROEJA almeja colaborar na divulgação do curso
na cidade de Barra do Corda.

Profº. Efetivo
Matricula Siape: 1307677
Barra do Corda – MA,

de

de 2018

