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Relatório de Execução 

 

Nome do Beneficiário: Mauro Felício Barbosa Mulati Período a que se refere o Relatório: 

De: 11/ 03/ 2014    a 
 31 / 12 /  2014   

Auxílio nº: 1243/2014 

Instituição Vinculada:   FESURV-UNIVERSIDADE DE RIO VERDE   
 

1. RESULTADOS ALCANÇADOS 

1.1- Descrição dos resultados (detalhar a aplicação dos recursos na obtenção do objeto pactuado. Essa descrição 

deve relacionar a aplicação das despesas na consecução do projeto aprovado no âmbito do programa da CAPES para o 

qual foi firmado o AUXPE objetivo dessa prestação de contas). 
01- Material de Consumo – Aquisição de CD's e DvD's destinada à atividade em espaço físico/virtual 

no sub projeto de Matemática. Valor despesa R$ 1000,00 (Virtuous Tecnologia da Informação Ltda.)  

 

02- Material de Consumo – Medalhas destinadas a realização de Olimpíadas de Matemática, Gincanas 

que estimulassem as atividades Interdisciplinares. Valor da despesa R$ 945,00 (FFAC Com. de 

Calçados e Esportiva Ltda.) 

Foi desenvolvido na EMEF "Professor Luiz Alberto Leão" o projeto de tabuada. O projeto realizado 

pelas professoras Marcele e Ana Paula teve a participação dos acadêmicos de matemática, os quais 

fazem parte do PIBID. As atividades desenvolvidas com os alunos de 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental, foram concluídas com a divulgação e premiação dos alunos destaque nos trabalhos.  

 

03- Material de Consumo- Material de expediente para uso da secretaria do PIBID/FESURV e LIFE. 

Valor da despesa R$ 3872,00 (Gislele Stephane Ramos da Rocha) 

 

04- Material de Consumo- Material destinado a realização de 04 minicursos: Análise Documental: no 

âmbito Escolar; A construção do pensamento científico elementos metodológicos; Treinamento para a 

utilização do Sistema de Portfólio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e Minicurso: Educação Sexual. Valor da despesa R$1618,14 (Gislele Stephane Ramos da 

Rocha). 

 

05- Material de Consumo- Material destinado a Atividade de Criação de Instrumentos musicais 

artesanais. No mês de junho, os alunos da escola EMEFTI Professor Waldyr Emerich Portilho, sob a 

supervisão dos acadêmicos e coordenadores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

docência (PIBID) da Universidade de Rio Verde – UniRV, elaboraram a construção de instrumentos 

musicais utilizando materiais recicláveis e a apresentação de uma música com os mesmos. Valor da 

despesa R$ 207,00 (Gislele Stephane Ramos da Rocha). 

 

06- Material de Consumo- Material destinado à participação em atividades de coordenação gestão e 

planejamento das escolas parceiras. Após o período de férias, os acadêmicos do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade de Rio Verde - UniRV 

retomaram as atividades na EMEFTI Professor Waldyr Emrich Portilho. 

Os bolsistas foram recepcionados pela professora supervisora, Elizangela Florentina Rodrigues, 

através da dinâmica: “O garotinho Chamado Amor”. Após a acolhida, os mesmos receberam 
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orientações e pontuações referentes às postagens das atividades no portfólio online. Valor da despesa 

R$ 436,20 (Gislele Stephane Ramos da Rocha). 

 

07- Material de Consumo- Material destinado a execução de gincanas que estimulassem a 

interdisciplinaridade. Os acadêmicos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) da Universidade de Rio Verde – UniRV (Campus Caiapônia), do subprojeto de Educação 

Física, desenvolveram no mês de outubro, o projeto “Semana da Criança”, com a realização de 

brincadeiras com os alunos das quatro escolas municipais atendidas pelo PIBID: Ana Esméria Vilela, 

Cristiano de Castro, Ana Rosa de Jesus e Geuza Costa Abreu. As atividades foram desenvolvidas no 

período matutino e vespertino e envolveram toda a comunidade escolar. Os coordenadores de área, 

professores: Me. Everton Silva Borges e Cláudio Silva Teixeira acompanharam todas as etapas do 

projeto e parabenizaram o empenho dos acadêmicos e das supervisoras nas atividades. Valor da 

Despesa R$ 138,60 (Gislele Stephane Ramos da Rocha). 

 

08- Material de Consumo - Material destinado a realização de 04 minicursos: Análise Documental: no 

âmbito Escolar; A construção do pensamento científico elementos metodológicos; Treinamento para a 

utilização do Sistema de Portfólio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e Minicurso: Educação Sexual. Valor da despesa R$ 3224,33 (Gislele Stephane Ramos da 

Rocha). 

 

09- Material de Consumo – Material destinado a execução de eventos científicos nas escolas. O 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade de Rio Verde – 

UniRV e EMEFTI Professor Waldyr Emrich Portilho realizaram no dia 10 de outubro, palestra sobre: 

“Educação Sexual” que foi proferida pelo professor colaborador Aristóteles Mesquita de Lima Netto. 

"Hoje o sexo é abordado livremente na televisão e nas revistas. É preciso tratar do assunto também 

nas escolas", disse a supervisora do EMEFTI, professora Elizangela Florentina Rodrigues. "A escola 

tem o papel de informar e tirar as dúvidas, porque o aluno precisa conhecer cientificamente o que 

acontece com o seu corpo", completa. Valor da Despesa R$ 51,00 (Gislele Stephane Ramos da 

Rocha). 

 

10- Material de Consumo – Material esportivo destinado a execução de atividades educativas 

esportivas nas escolas. Através da Copa do Mundo foi implementada uma competição entre as turmas 

das escolas com o objetivo de trabalhar a geografia, história, cultura e tradições dos países 

participantes. As equipes deveriam apresentar-se com roupas típicas com cores e brasões. Deveriam 

ainda construir instrumentos musicais típicos além do stand com peculiaridades de seu país em 

questão. Valor da despesa R$ 5549,20,00 (FFAC Com. de Calçados e Esportiva Ltda.) 

 

11- Material de Consumo – Aquisição de Camisetas para apresentação dos bolsistas, bem como, 

identificação dos mesmos nas escolas a espaços de realização da visita. Valor da Despesa R$ 

14.250,00 (Modespol – Moda e esportes Ltda.) 

 

12- Material de Consumo - No mês de junho foram apresentados à comunidade escolar, os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos das escolas parceiras, sob a supervisão dos acadêmicos e coordenadores 

que integram o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBIB) da Universidade de 
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Rio Verde – UniRV. 

A atividade aconteceu na EMEFTI Professor Waldyr Emrich Portilho, com a participação dos pais, 

professores e da equipe do PIBID, juntamente com o professor voluntário e a coordenadora de área e a 

professora supervisora, Elizangela Florentina Rodrigues. 

Os envolvidos organizaram a exposição de trabalhos escritos, murais e várias apresentações, como a 

dramatização de peças teatrais e musicais, dentre elas: “A Menina Bonita do Laço de Fita”, “Aos 

Olhos do Pai” e “Você é Especial”. 

De acordo com a supervisora, “foi gratificante perceber a dedicação dos alunos e principalmente o 

brilho nos olhos dos pais por verem o resultado do trabalho de seus filhos”, disse. As apresentações 

encantaram e emocionaram a todos os presentes. Valor da Despesa R$ 259,75 (Gislele Stephane 

Ramos da Rocha). 

 

13- Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica. Alimentação à coordenadores, supervisores, bolsistas e 

alunos das esoclas a espaços de realização de visita. A atividade aconteceu na EMEFTI Professor 

Waldyr Emrich Portilho, com a participação dos pais, professores e da equipe do PIBID, juntamente 

com o professor voluntário e a coordenadora de área e a professora supervisora, Elizangela Florentina 

Rodrigues. Valor da Despesa R$ 900,00 (Pandore Panificadora Ltda.) 

 

14- Material de Consumo – Material destinado à aquisição de acessórios para computadores e 

periféricos. Utilizados na distribuição da rede de internet do laboratório de informática do LIFE e 

periféricos do PIBID. Valor da despesa R$ 1000,00 (Megatech Informatica Ltda.) 

 

15- Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. Fotocópias destinadas à Etapa de Formação da Equipe e 

Planejamento. Fotocópias dos Projetos Políticos das Escolas, Regimentos, Documentos e material de 

leitura intersemiótica. Valor da Despesa R$ 125,00 (Gislele Stephane Ramos da Rocha). 

 

16- Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. Material destinado a realização de 04 minicursos: Análise 

Documental: no âmbito Escolar; A construção do pensamento científico elementos metodológicos; 

Treinamento para a utilização do Sistema de Portfólio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID) e Minicurso: Educação Sexual, com a participação de coordenadores de área, 

supervisores e bolsistas de iniciação à docência. Valor da Despesa R$ 1000,00 (Gislele Stephane 

Ramos da Rocha). 

 

17- Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica- Pagamento de técnico em informática para criação e 

manutenção de Homepage do PIBID 2014. http://www.unirv.edu.br/paginas.php?id=29. Valor da 

Despesa R$ 3000,00 (Cliky Tecnologia Informática Ltda.) 

 

18- Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica- Pagamento de serviço técnico de programador para 

criação do Portfólio Eletrônico http://www.fesurv.br/pibid/inscricaoweb/. Valor da Despesa R$ 

1770,00 (Cliky Tecnologia Informática Ltda.) 

 

 

 

 

http://www.unirv.edu.br/paginas.php?id=29
http://www.fesurv.br/pibid/inscricaoweb/
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2- Comentários adicionais: (publicações, teses, dissertações, artigos científicos, citações, congressos, patentes, 

outros): 
      

 

 

 

 

 

 

3- Justificativa (justificar as alterações à proposta original realizadas durante a execução do presente financiamento, 

se houver) 
      

 

 

 

 

 
O BENEFICIÁRIO PODERÁ UTILIZAR OUTROS FORMULÁRIOS OU TEXTOS DESCRITIVOS, DESDE QUE CONTENHAM AS INFORMAÇÕES BÁSICAS NECESSÁRIAS 

CONSTANTES DESSE DOCUMENTO 

 
Rio Verde, 31 de Janeiro de 2015 

 

 

 

__________________________________________ 

Mauro Felício Barbosa Mulati 

Coordenador Institucional do PIBID/FESURV 1243/2014 

Assinatura/Carimbo do Beneficiário do AUXPE 


