PLANO DE TRABALHO 2018.1
Identificação do Servidor:
Nome: Wenilson Salasar de Santana.

CPF: 021.315.473-07.

Matrícula Siape: 2413112.

Número para contato:
(99)99194-4920.
Campus de Lotação:
Barra do Corda/MA.
Maior Titulação:
Especialista em Ensino de Língua
Portuguesa e Docência na Educação
Profissional.
Regime de Trabalho:
40h – Dedicação Exclusiva.

Endereço eletrônico:
wenilson.santana@ifma.edu.br
Graduação:
Letras – Português, Inglês e Literaturas.

Categoria Funcional (disciplina do concurso):
Letras/Português.

ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

Tipo de atividade

No de horas
18hs

Aulas presenciais das disciplinas/cursos
5hs
Atendimento extraclasse de discentes (incluindo atividades de recuperação
final e programação especial de estudos).
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).

5hs

4hs
Desenvolvimento/Orientação de projeto de pesquisa
4hs
Desenvolvimento /Orientação de projeto de extensão
4hs
Outras atividades (nomear): Projeto “Penso, Logo Existo”.
40 h/semanais
TOTAL
ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
Desenvolvimento de projeto(s) de ensino:
Planejamento de aulas, seleção de fontes bibliográficas, preparação de material didático,
ministração de aulas de Português e avaliação da aprendizagem nas turmas dos Cursos:
Técnico em Química I A (Integrado) – Redação Oficial (40 horas – 1 hora semanal); Técnico
em Química I B (Integrado) – Redação Oficial (40 horas – 1 hora semanal); Técnico em

Informática III A (Integrado) – Língua Portuguesa III (80 horas – 4 horas semanais);
Técnico em Informática III B (Integrado) – Língua Portuguesa III (80 horas – 4 horas
semanais); Técnico em Administração I (Integrado) – Língua Portuguesa I (160 horas – 4
horas semanais); Técnico em Informática I (Integrado) – Língua Portuguesa I (160 horas – 4
horas semanais).
Desenvolvimento de projeto(s) de pesquisa:
Projeto de Pesquisa “Transposição da Fala para a Escrita” – orientação e acompanhamento
das atividades de pesquisa de dois estudantes do Campus com o objetivo de investigar as
implicações linguísticas da transposição da fala para o texto verbal. Os textos dos estudantes
do Campus são o objeto de análise e os resultados esperados são as descobertas advindas
das implicações da fala na construção normativa dos escritos dos alunos, especialmente nas
práticas linguísticas próprias da produção textual.
Desenvolvimento de projeto(s) de extensão:
Planejamento de aulas, seleção de fontes bibliográficas, preparação de material didático,
ministração de aulas de Português e avaliação da aprendizagem no projeto de extensão pré-vestibular - com o nome PREVEST/PROENEM, sob a coordenação conjunta da Direção
de Desenvolvimento Educacional e do Departamento de Ensino do Campus.
Orientação de dois alunos em atendimento ao Edital Nº 13 a 16 de março de 2018/PROENDE-DACDL – Concessão de Bolsa ao Estudante Atleta, por meio de Plano de Treinamento
para a modalidade Voleibol.
Participação em Conselhos, Grupos de Trabalho ou Comissões institucionais:
Organização e coordenação de reuniões, discussão de temáticas e encaminhamentos das
ações do Projeto Institucional “Penso, Logo Existo”, cuja primeira versão fora realizada no
período letivo 2017.2 e tem por finalidade estimular – de modo interdisciplinar – o senso
crítico discente, por meio de leituras e diálogos sobre assuntos atuais, relacionados às
temáticas sociais, políticas, culturais e ambientais. O produto do projeto são redações dos
alunos no contexto das temáticas discutidas, segundo as competências do ENEM,
gerenciadas em sala de aula, pelos professores de Língua Portuguesa do Campus.

______________________________________________
Prof. Wenilson Salasar de Santana.
Matrícula Siape: 2413112.
Barra do Corda – MA, 26 de março de 2018.

