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➢ Título do Subprojeto: Iniciação à Docência em Gestão do Trabalho, da Qualidade 

e da Inovação  

   

➢ Pré-requisitos para participação no processo: TEP00120 – Técnicas de Controle da 

Qualidade 

 

➢ Caracterização do projeto: Este projeto tem como objetivo proporcionar 

oportunidade ao estudante de Engenharia de Produção de conviver com as atividades de 

docência através do apoio às atividades do docente responsável pela disciplina 

TEP00120.  

 Durante o projeto o aluno irá apoiar o professor, participando ativamente de atividades 

relacionadas ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão Universitária.  

 Como resultados desse projeto espera-se o aprimoramento do material usado na 

disciplina, o uso de dados de ensino e pesquisa para gerar publicações e, eventualmente 

a participação do aluno em alguma atividade de extensão.  

  

➢ Atribuição do bolsista: Apoiar o professor em disciplinas nas suas atribuições de 

ensino, pesquisa e extensão  

  

➢ Atividades principais do bolsista:  

• Acompanhamento de sessões de resolução de listas de exercícios  

• Preparação ou aprimoramento de material para atividades práticas  

• Atendimento extraclasse aos alunos  

• Produção e aprimoramento de material de apoio  

• Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras   

  

➢ Cronograma de trabalho do bolsista:   

  
 

MESES  

   2021.1  2021.2  

ATIVIDADES  1  2  3  4  5  6  7  8  

Apoio à atividade de pesquisa                          

Atendimento extraclasse aos alunos                           

Acompanhamento de sessões de resolução de listas de 

exercícios  

                        

Preparação ou aprimoramento de material para atividades 

práticas  

                        

Atendimento extraclasse aos alunos                          

Acompanhamento de visitas técnicas                          

Produção e aprimoramento de material de apoio                          

Desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras                           

  



   

➢ Metodologia de acompanhamento e avaliação:   

Serão realizadas reuniões quinzenais para acompanhamento e avaliação do desempenho 

do aluno.  

Nestas reuniões serão definidos os objetivos para a quinzena, avaliado o desempenho da 

semana anterior em relação aos objetivos traçados anteriormente e será feita uma 

avaliação geral do processo no período considerado.  

   

➢ Professor Orientador: Prof. Fernando Toledo Ferraz  
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