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PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE 

ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018 

 

 

Para uso do Docente 
 

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica 
 

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENT E 
 

Nome: Aline da Silva De muner                                                     Matrícula Siape: 2345514 

Classe/Nível: D301 

Lotação: Ifes  Campus Linhares  

Período de avaliação: 06/02/2020 a 23/10/2020  Semestre 2020/1  

 

 
Justificativa de cumprimento  

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  

 Docência nas disciplinas de Física III dos Cursos Técnicos em Administração e Automação 
Industrial Integrados ao Ensino Médio, totalizando 6h semanais. 

 Docência na disciplina de Física III do Curso Técnico em Automação Industrial Integrados ao 
Ensino Médio (Dependência Especial), totalizando 1h 30min semanais. 

 Docência na disciplina de Eletromagnetismo I no Curso de Graduação em Engenharia de 
Controle e Automação, totalizando 5h 50min semanais. 
 

 
2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO   

 Planejamento de aulas, atendimentos a discentes, atendimentos a pais e/ou responsáveis. 
 Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 
 Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo. 
 Participação como ouvinte do curso Moodle para Educadores, por meio do Centro de 

Referência em Formação e em Educação a Distância  Cefor do Instituto Federal do Espírito 
Santo, no período de 1/10/2019 a 30/06/2020. 

 Participação como ouvinte do curso Ferramenta para Gravação de Videoaulas, por meio do 
Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância  Cefor do Instituto Federal 
do Espírito Santo, no período de 1/11/2019 a 30/06/2020. 

 Coordenação na organização da Olimpíada Brasileira de Física. 
 
 

3- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 Participação da Comissão Setorial Permanente de Pessoal Docente  CSPPD do Ifes 
Campus Linhares (Portaria nº 186 de 07/06/2019). 



 
4  OUTROS 

 Comissão de avaliação de desempenho para fins de Progressão Funcional do docente 
WILSON PIMENTA DA SILVA D'ÁVILA, matrícula Siape nº 3574980 do Ifes Campus Linhares 
(Portaria nº 109 de 02/04/2020).  

 Comissão de avaliação de desempenho em Estágio Probatório do docente JEFFERSON 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula Siape nº 3130759 do Ifes Campus Linhares (Portaria 
nº 154 de 05/06/2020).  

 Comissão de avaliação de desempenho para fins de Progressão Funcional do docente 
MARCIO VIEIRA RODRIGUES, matrícula SIAPE nº 3064721, do Ifes Campus Linhares 
(Portaria nº 234 de 06/10/2020).  

 Participação como professora colaboradora na revisão das questões da prova teórica e 
experimental aplicadas na 3ª fase da seletiva 2020 para composição da delegação brasileira 
que irá representar o país na Olimpíada Internacional de Física (OIF); 
 

 

 

 

 

Data: 11/02/2021 

 

 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

 

 

 

 

 





















 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome:   Davis Moreira Alvim                                               Matrícula Siape: 1354949 

Classe / Nível: DIV  1 

Lotação: Ifes  Campus Linhares 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de Cumprimento 

At ividade de Ensino  

 Docência das disciplinas de História I e História III nos Cursos Técnicos em Administração 
(CTAD) e Automação Industrial (CTAII) Integrados ao Ensino Médio, totalizando 12 aulas 
semanais de 45 minutos cada, nas turmas CTAD 1M, CTAII 1M, CTAII3M, CTAII 3V, 
CTAD3M e CTADI 3V.  

 Docência das disciplinas Tópicos Especiais em Ensino de Humanidades II: História do 
Tempo Presente e Ensino de História, Pesquisa de Mestrado I e Pesquisa de Mestrado III 
no Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades (PPGE  Ifes campus Vitória), 
nível mestrado, sendo 2 aulas semanais em cada uma delas, com duração de uma hora 
cada aula. 

Atividade de Apoio ao Ensino  

 Planejamento de aulas, atendimentos a discentes, atendimentos a pais e/ou responsáveis, 
participação em reuniões pedagógicas no Ifes campus Linhares e participação nas reuniões 
de colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Ifes campus 
Vitória. Participação reuniões pedagógicas entre 75%.e 100%. 

 Participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas Afrobrasileiros e Indígenas/Campus 
Linhares. 

 Participação na Comissão responsável pela elaboração da Minuta de Resolução sobre o 
uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero no âmbito do Ifes; 

 Presidente da Comissão do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Humanidades (PPGEH). 

 Orientação de dissertação de mestrado dos seguintes estudantes: 

1. Solinéia Braun (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades  
Ifes) 
2. Antelmo Junior (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades  
Ifes) 
3. Lysia da S. Almeida (Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades  Ifes) 
4. Nel Adame (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades  Ifes) 
5. Bruno Lotéro de Jesus  (Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Humanidades  Ifes) 
6. Camila Carlesso Pin (Programa de Pós-Graduação em Ensino de 



Humanidades  Ifes) 
7. Bruno Lemos (Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional  
Ufes) 
 

Atividade de Pesquisa  

 Coordenação do grupo d
-graduação em Ensino de Humanidades (PPGEH 

 Ifes) e ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Institucional (PPGPsi  Ufes). 

 Publicação de artigo científico - silêncio nas filosofias da educação: por 
uma cartografia das resistências escolares  EDUCAÇÃO E PESQUISA, v.46, 
p.1 - 20, 2020. 

 Publicação de artigo científico intitulado Destituição viral e legitimação maquínica: 
polarização e vírus na esfera política brasileira LUGAR COMUM, v.58, p.79 - 
101, 2020. 

 Publicação de artigo científico intitulado Genealogia em Gilles Deleuze e Michel Foucault: 
por uma ciência nômade REBEH - Revista Brasileira de Estudos da 
Homocultura  

 Oficinas artísticas na periferia: práticas educativas 
para aprender e afetar o corpo coletivo Currículo e estética da arte de educar  

 Publicação de capítulo de livro intitu Secundaristas em práticas educativas feministas
O ensino de Letras e Humanidades em cena: desafios e perspectivas na educação 

básica  

 Publicações em anais de evento: 

- MASCULINIDADES POSSÍVEIS NA ESCOLA: DIÁLOGOS SOBRE 
QUESTÕES DE GÊNERO COM SECUNDARISTAS CAPIXABAS In: III Sehum: 
seminário de pós-graduação em ensino de humanidades, 2018, Vitória. Anais do 
III Sehum: seminário de pós-graduação em ensino de humanidades. Vitória: 
Pimenta Cultura, 2020. v.1. p.136  142; 

- CONTRIBUIÇÕES DO SETOR DE MULHERES DO LEVANTE POPULAR DA 
JUVENTUDE-ES PARA O DEBATE DE GÊNERO E O ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NAS ESCOLAS In: SEHUM Seminário de 
Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, 2016, Vitória. Seminário de Pós-
Graduação em Ensino de Humanidades. Vitória: IFES, 2017. v.1. p.23 - 2 

Atividades de extensão 
 Participação na 

 
 

Representação Profissional ou Órgão de Classe  

 Representante do campus Linhares do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Gênero, 
instituído pela Reitoria do Ifes; 

 Representante da Pós-Graduação do Ifes no Comissão Permanente de Ações Afirmativas 
dos programas de Pós-Graduação do Ifes (CPAA-Pós/Ifes). 

 
Data: 11\02\2021 

 
____________________________________ 

Assinatura do Docente 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Coordenador 



•

•

•









 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome: Jefferson Rodrigues de Oliveira           Matrícula Siape: 3130759 

Classe / Nível: Professor EBTT D-I 01 

Lotação: Linhares/ES 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente (Inserir as disciplinas e suas respectivas notas) 

Não houve avaliação no período. 

1.2 - Disciplinas Ministradas (Inserir os nomes das disciplinas, curso e carga horária) 

Física II - CTAD.2V - 1,5 h se manais. 

Física II - CTAI.2V - 1,5 h semanais. 

Física II - CTAI.2M - 1,5 h semanais.  

Física II - CTAD.3D - Dependência especial  - 1,5 h  semanais. 

Tecnologias Educacionais - Pós-graduação em Prática s Pedagógicas - 30 h semestrais. 

Projeto de Investigação Pedagógica (TCF) - Pós-grad uação em Práticas Pedagógicas - 60 h 

semestrais. 

  

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 

Prepararação de aulas, atendimentos aos alunos, ate ndimentos aos alunos com necessidades 

específicas (NAPNE). 

2.2 - Orientação de monografia de especialização 

Pós-graduação em Práticas Pedagógicas: 

Vinicius Belmuds Vasconcelos Tatagiba. 

Luciana de Oliveira Silva.  
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

Participação do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE) de Linhares. Port. 182/2020. 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

   [x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%  



2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

[x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%  

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

Feramentas de Gravação de Vídeoaulas - 5 horas - IF ES/CEFOR. 
2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas 

Curso de Formação de Orientadores de Trabalho de Co nclusão Final em Cursos EaD - 60 h - 

IFES/CEFOR. 

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu 

Coordenação do Polo Linhares do Curso de Pós-Gradua ção Lato Sensu em Práticas 

Pedagógicas para Professores. Port. 294/2019. 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (As publicações deverão ser detalhadas com dados 

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 
3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  

Equipe gestora do projeto IFMAKER. Port. 224/2020. 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal 

Membro do Programa LEDS (Laboratório de Educação em  Desenvolvimento de Soluções).  

Número de cadastro: 23155.001055/2019-33.  

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

6 - OUTROS 

Comissão responsável pela elaboração de Edital para  usufruto de Licença Capacitação em 

2021 - Port.246/2020. 

 

 

Data: 12/02/2021 

 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 











 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome:  Lucas Sousa Carvalho Martins                                  Matrícula Siape: 2345571 

Classe / Nível: D3.I 

Lotação: DG-LIN 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

 

1.1 - Avaliação discente  

Não houve avaliação no período. 

 

1.2 - Disciplinas Ministradas  

Física II  Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio  01:30 h / semana. 

Fenômenos de Transporte I  Engenharia de Controle e Automação: 05:50 h /semana. 

Introdução à Física Moderna  Engenharia de Controle e Automação: 05:00 h /semana. 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  
 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas  

                   [x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 
 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho ped agógico/administrativo   
                   [x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

 

2.22 - Participação em curso de formação continuada  de até 20 horas  
Participação no curso Ferramenta para Gravação de Videoaulas, no período de 01/11/2019 a 

30/06/2020, com carga horária de 5 horas. 

 

2.24 - Participação em curso de formação continuada  de mais de 40 horas  
Participação no curso Moodle para Educadores, no período de 01/10/2019 a 30/06/2020, com 



carga horária de 60 horas. 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

 

--- 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por 

Instituição Federal  
Coordenação do projeto de extensão Laboratório de Difusão da Astronomia do Ifes campus 

Linhares (AstroLab), sob número de cadastro 23155.000861/2020-30.  

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicada s pelo reitor ou eleito pelos pares 

Participação na Comissão Setorial Permanente de Pessoal Docente  CSPPD do Ifes 

Campus Linhares (Portaria nº 17 de 02/01/2020).  

 

6  OUTROS 

 

Participação na comissão de avaliação de desempenho em estágio probatório do docente Marcio 

Vieira Rodrigues, matrícula Siape nº 3064721 do Ifes Campus Linhares (Portaria nº 234 de 

06/10/2020). 

 

Coordenação local da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 2020. 

 

 

 

Data:  11 / 02 / 2021 

 

___________________________________ 

Assinatura do Docente 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 

 

 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome: MARCOS LUIS CHRISTO                                              Matrícula Siape: 2340860 

Classe / Nível: D 301 

Lotação: CAMPUS LINHARES 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  

1.1 - Avaliação discente 

Não houve avaliação no período. 
 

1.2 - Disciplinas Ministradas 

Disciplina de Artes I  Curso Técnico em Automação Industrial Integrado CTAII1M e CTAII1V  4:30h 

Disciplina de Artes I  Curso Técnico em Administração Integrado CTADI1M e CTADI1V  4:30h 

Disciplina de Arte  Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado CTMAI1M  1:30h 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.2 - Orientação de monografia de especialização  
Orientação de TCF de Najara Barros Dias  Pós-Grad. Práticas Pedagógicas para Professores 

Orientação de TCF de Suanny S. G. Coutinho  Pós-Grad. Práticas Pedagógicas para Professores 
 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

Membro de Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas Neabi  Portaria 188/2019  2h 
 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

   [X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 
 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

[X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 
 

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

Curso de Ensino Hibrido  Pixa Flow  20h 

Curso Utilizando o Google Arts e Culture em Sala de Aula  Cefor  10h 

 



 

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas 

(Per)Curso sobre o Desenho  Instituto Arte na Escola  30h 

Curso Fanzine e sua aplicação Escolar  Arte na Escola Polo Goiás  40h 

 

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas  

Curso de extensão EAD e Design Instrucional  ESAB  80h 

Formação de Mediadores de Educação para o Patrimônio  Universidade Federal do Ceará  160h 

Curso Diálogos Fundamentais: Relações Étino-Raciais e Heteroindetificação  Ifes Vila Velha  45h 

Formação de Mediadores Pedagógicos em EaD  Cefor  60h 

Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em Cursos EAD  Cefor  60h 

Curso de extensão em Docência em EaD  ESAB  240h 

Curso de extensão Metodologias Ativas para Ensino Médio  Unopar  80h 

 

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  

Pós-Graduação Aperfeiçoamento em Design Educacional  Cefor  210h 

           

          2. 30 - Outras atividades de apoio ao ensino: 

Atendimento Discente 

Atendimento Ed. Especial a Julia de Oliveira de Lima (CTMAI1M) e Gabriel Correa Rufino (CTADI1V) 

Participação em Planejamento Pedagógico 

Participação em Reuniões Pedagógicas previstas no calendário escolar 

 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 

-  Congresso 

Internacional de Altos Estudos em Educação  27 a 29/05/2020  ISBN 978-65-87489-36-0 

 

3.17 - Artigo em periódico nacional 

ia de uma educação para as relações étnico- publicado na 

Revista África e Africanidades, ano XIII, nº. 35, agosto 2020  ISSN 1983-2354 

 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação  27 a 29/05/2020  30h 

 

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

Seminário Systerna Ag. de Economia Criativa Experimental  Ifes Campus Viana  09/09/2020  3h 

Congresso Virtual UFBA  UFBA  18 a 29/05/2020  80 h 

Palestra Design Instrucional em Tempos de Educação 4.0  Cefor  19/05/2020  2h 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

Participação na Comissão Organizadora do evento de extensão Arte e Vidas Negras Importam: 

semana de arte e cultura do Ifes campus Linhares   Portaria 238/2020 

 



 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 

pelos pares 

                    Coordenação do Núcleo de Arte e Cultura  Portaria 192/2019  4h 

 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares 

Membro da Comissão de Elaboração de Editais de Arte e Cultura  Portaria 541/2020 

 

 

Data: 11/02/2021 

 

 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 



 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENT E  

 
Nome: Matusalém Dias de Moura Sobrinho Florindo                                Matrícula SIAPE: 
3125380 

Classe / Nível: D - 301 

Lotação: Campus Linhares - Coordenadoria de Formação Geral 

Período de avaliação: 2020/1 - De 06/02/2020 a 23/10/2020 

 
Justificativa de cumprimento  

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  

1.1 - Avaliação discente (Inserir as disciplinas e suas respectivas notas) 
Não houve avaliação no período. 
1.2 - Disciplinas Ministradas (Inserir os nomes das disciplinas, curso e carga horária) 
SOCIOLOGIA I - Curso Técnico Integrado em Administração (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA I - Curso Técnico Integrado em Automação Industrial (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA I - Curso Técnico Integrado em Meio Ambiente (0:45 horas semanais) 
SOCIOLOGIA II - Curso Técnico Integrado em Administração (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA II - Curso Técnico Integrado em Automação Industrial (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA III - Curso Técnico Integrado em Administração (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA III - Curso Técnico Integrado em Automação Industrial (1:30 horas semanais) 
SOCIOLOGIA E CIDADANIA - Curso de Engenharia de Controle e Automação (1:40 horas semanais) 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

2.3 - Coorientação de monografia de especialização  

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento - 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma)  

2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  



2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 

2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos  

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  
Membro da Comissão de Estudos das Especificidades de Oferta das Disciplinas de Filosofia e Sociologia no Âmbito do IFES 

(PORTARIA 231/2020). 

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado 

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado  

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu 

2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes  

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

                   [X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

                [X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas 

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas  

2.25 - Participação em curso de graduação  

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de 

formação  

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação  

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (As publicações deverão ser detalhadas com dados 

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 
3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes  

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 

3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  

3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico 

3.6 - Capítulo de livro  

3.7 - Prefácio de livro  

3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico  

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 
3.9.1 - Qualis A1  

3.9.2 - Qualis A2  

3.9.3 - Qualis B1  

3.9.4 - Qualis B2  

3.9.5 - Qualis B3  

3.9.6 - Qualis B4  

3.9.7 - Qualis B5  

3.9.8 - Qualis C  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 

3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 

3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 



3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 

3.16 - Resenha em periódico 

3.17 - Artigo em periódico nacional 

3.18 - Artigo em periódico internacional 

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 

3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 

3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 

3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 

3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 

3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 

3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 

3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 

3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais 

3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais 

3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 

3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 

3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 

3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 

3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 

3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 

3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional 

3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 
3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 

3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 

3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 

3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 

3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  

3.57 - Manutenção de obra artística  



3.58 - Maquete 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes 

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal 

4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal 

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes 

4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes 

4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas 

4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão 

4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

projeto 

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas) 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 

4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes 

4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável 

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 

4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas 

5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos 

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos 

e registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado 

5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado 

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos 

5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 

pelos pares 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq) 

5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia 

5.2  Cargo / Função 

5.2.1 - Reitor 

5.2.2 - Pró-Reitores 

5.2.3 - Diretores de Campi 

5.2.4 - Cargos de CD 

5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 



5.3  Representação Profissional ou Órgão de Classe 

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

 

6 - OUTROS 

 

Data:  11 / 02 / 2021 

 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 

 



  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome: Maxlander Dias Gonçalves                                                     Matrícula Siape: 1060431 

Classe / Nível: D-301 

Lotação: Linhares 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de cumprimento  

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  

1.1 - Avaliação discente: Não houve avaliação no período.  
 

1.2 - Disciplinas Ministradas: 

* História I e II para o curso Técnico em Administração Integrado, o curso Técnico em Automação 

Industrial Integrado e o curso Técnico em Meio Ambiente Integrado, totalizando 14 aulas semanais de 

45 minutos cada nas turmas CTAD1V, CTAI1V, CTMAM1M, CTAD2M, CTAD2V, CTAI2M, CTAI2V. 
 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino: 

* Coordenação do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) totalizando 8h semanais, 

conforme portaria 226/2020 
 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

   [X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 
 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

[X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 
 

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

* Doutorado em História Social das Relações Políticas (PPGHIS-Ufes) 
 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

* Membro da comissão egras importam: semana 

de arte e 



Estudos Afro-brasileiros e Indígenas, conforme portaria 238/2020. 

4.15 - Debatedor no 'SEMINÁRIO SYS.TERNA', incluso no Programa de Extensão do IFES intitulado 

gência de Economia Criativa Experimental   (CH: 5 horas). 

 

 

 

 

 

Data:10/02/2021 

 

________________________________________ 

Assinatura Docente 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 

 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome: Ricardo Rodrigo Silva Lopes                                               Matrícula Siape: 2279862 

Classe / Nível: DIII  1 

Lotação: Professor EBTT campus Linhares 

Período de avaliação: 2020/1 - 06/02/20 a 23/10/20 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  

1.1 - Avaliação discente (Inserir as disciplinas e suas respectivas notas) 

 Não houve avaliação no período. 

 

1.2 - Disciplinas Ministradas (Inserir os nomes das disciplinas, curso e carga horária) 

 Docência na disciplina Física I do Curso Técnico em Administração Integrado 
ao Ensino Médio, totalizando 6 aulas semanais, equivalente a 4h e 30 min 
(turmas CTAD 1M e CTAD 1V). 

 Docência na disciplina Física I do Curso Técnico em Automação Industrial 
Integrado ao Ensino Médio, totalizando 6 aulas semanais, equivalente a 4h e 
30 min (turmas CTAI 1M e CTAI 1V). 

 Docência na disciplina Física I do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado 
ao Ensino Médio, totalizando 3 aulas semanais, equivalente a 2h e 15 min 
(turma CTMA 1M). 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

2.3 - Coorientação de monografia de especialização  

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento - 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma)  



2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 

2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado 

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado  

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu 

2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes  

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

                   [x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

[x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas 

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas  

2.25 - Participação em curso de graduação  

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de 

formação  

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação  

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (As publicações deverão ser detalhadas com dados 

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 
3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes  

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 

3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  

3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico 

3.6 - Capítulo de livro  

3.7 - Prefácio de livro  

3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico  

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 

3.9.1 - Qualis A1  

3.9.2 - Qualis A2  

3.9.3 - Qualis B1  

3.9.4 - Qualis B2  

3.9.5 - Qualis B3  

3.9.6 - Qualis B4  

3.9.7 - Qualis B5  

3.9.8 - Qualis C  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 



3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 

3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 

3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 

3.16 - Resenha em periódico 

3.17 - Artigo em periódico nacional 

3.18 - Artigo em periódico internacional 

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 

3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 

3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 

3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 

3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 

3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 

3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 

3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 

3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais 

3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais 

3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 

3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 

3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 

3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 

3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 

3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 

3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional 

3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 

3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 

3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 

3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 



3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  

3.57 - Manutenção de obra artística  

3.58 - Maquete 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes 

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal 

 Coordenação de projeto de extensão AstroLab: Laboratório de Difusão da 

Astronomia do Ifes campus Linhares. 

4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal 

 Membro executor de projeto de extensão AstroLab: Laboratório de Difusão da 

Astronomia do Ifes campus Linhares. 

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes 

4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes 

4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas 

4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão 

4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

projeto 

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas) 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 

4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes 

4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável 

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 

4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas 

 Escrita de relatório semanal das atividades realizadas remotamente no 

período de pandemia. 

 Alimentação do relatório quinzenal do cumprimento de atividades realizadas 

pelo corpo discente. 

5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos 

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos e 

registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado 

5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado 

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos 

5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 



pelos pares 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq) 

5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia 

5.2  Cargo / Função 

5.2.1 - Reitor 

5.2.2 - Pró-Reitores 

5.2.3 - Diretores de Campi 

5.2.4 - Cargos de CD 

5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 

5.3  Representação Profissional ou Órgão de Classe 

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

 

6  OUTROS 

 Participação como professor organizador da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica (OBA) no Ifes campus Linhares. 

Data:      /        / 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 

 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V  RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome: Sandra Mara Mendes da Silva Bassani                              Matrícula Siape: 2694893 

Classe / Nível: D4 - 2 

Lotação: Ifes campus Linhares 

Período de avaliação: 2020/1 (06/02/20 A 23/10/2020) 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO  
1.1 - Avaliação discente 

 Não houve avaliação no período. 

1.2 - Disciplinas Ministradas  

Inglês 1 (1h30)   CTAD 1M  

Inglês 1 (1h30)   CTAD 1V  

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 
2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

        - Maycon Rodrigues dos Santos 

2.3  Co-orientação de monografia de especialização  
2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

        - Cláudia Verônica Erlacher Pestana. (Profletras) 

        - Gilda de Almeida Bastos. (Profletras) 

2.5  Co-orientação de dissertação de mestrado ou Minter 
2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  
2.7  Co-orientação de tese de doutorado ou Dinter  
2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento - 
2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma)  
2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 
2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  
2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 
2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  
2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos  
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  



2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado. 

          Aluno: Alexandre da Silva Barros André. 

          Títul  

                       

          Programa: Profletras  Ifes/UFRN 

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado.  
2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu. 
2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes.  
2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

                   [X] 75% a 100% [  ] 50 a 74% [  ] menor que 50% 
2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 
[X] 75% a 100% [  ] 50 a 74% [  ] menor que 50%. 
2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas. 

Curso: Competências Profissionais, Emocionais, Tecnológicas para Tempos de Mudança. 

           (Carga horária: 4h). 

           Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUCRS, Brasil. 

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas. 
2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas.  

Curso: Como criar um MOOC?. (60h). 

           Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Brasil. 

           Curso:  Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em Cursos EaD. (60h). 

           Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Brasil. 

 

Curso: Formação de Mediadores Pedagógicos em EaD. (60h). 

           Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, IFES, Brasil. 

(50h). 

           La Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, CEEE, Brasil. 

2.25 - Participação em curso de graduação.  
2.26 - Participação em curso de formação lato sensu.  
2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu. 
2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de formação.  

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação. 
 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (As publicações deverão ser detalhadas com dados 

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 
3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes.  
3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes. 
3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes. 
3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes.  
3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico. 

3.6 - Capítulo de livro  
       UCELLI, Marcelo Loureiro ; COSTA, J. A. ; BASSANI, S. M. M. D. S.  . Imbricações entre políticas 
afirmativas,  currículo escolar e a atuação dos Conselhos Municipais de Educação no Brasil. In: 
Marcelo Loureiro Ucelli; Haroldo Vidal; Izaionara Jadjesky. (Org.). Currículo: docência e processos 
culturais. 1ed.Campos dos Goytacazes - RJ: Brasil Multicultural, 2020, v. 1, p. 21-31. 
 



       CÁO, Agda Marina ; BASSANI, S. M. M. D. S. . Uma Experiência com Reescrita Textual. In: 
Letícia Queiroz de Carvalho; Edenize Ponzo Peres; Mayelli Caldas de Castro. (Org.). Leitura, 
linguagens e práticas de ensino: reflexões e propostas do Profletras. 1ed.São Carlos - SP: Pedro & 
João Editores, 2020, v. 1, p. 15-34. 
 

3.7 - Prefácio de livro  
3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico  
3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 

3.9.1 - Qualis A1  
3.9.2 - Qualis A2  
3.9.3 - Qualis B1  
3.9.4 - Qualis B2  
3.9.5 - Qualis B3  
3.9.6 - Qualis B4  

3.9.7 - Qualis B5  

3.9.8 - Qualis C  
3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 
3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 
3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 
3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 
3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 
3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 
3.16 - Resenha em periódico 
3.17 - Artigo em periódico nacional 
3.18 - Artigo em periódico internacional 

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 
3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 
3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 
3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 
3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 
3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 
3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 
3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 
3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 
3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado. 

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 
3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 
3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais 
3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais 
3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 
3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 
3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 
3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 



3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

          Arte e Vidas Negras Importam: semana de arte e Cultura do campus Linhares . 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 
3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 
3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 
3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 
3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 
3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional 
3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 
3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 
3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 
3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 
3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 
3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  
3.57 - Manutenção de obra artística  
3.58 - Maquete 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO  

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes. 
4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal. 
4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal. 
4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes. 
4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes. 
4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas. 
4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão. 
4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

projeto. 
4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas). 
4.10 - Coordenação de cursos de extensão. 
4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes. 
4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável. 
4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos). 
4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 
4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão. 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  
5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas. 



5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos. 
5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes. 
5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos e 

registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado. 
5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado. 
5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos. 

           - Atuação como membro do NDE (Núcleo Didático Estruturante). Portaria nº 062/2016. 

5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 

pelos pares. 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares. 

           - Atuação como Vice-Presidente do Fórum de Diretores-Gerais. Portaria nº 2693/2019. 

        5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional. 
5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional. 
5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq). 
5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia. 

5.2  Cargo / Função 
5.2.1 - Reitor 
5.2.2 - Pró-Reitores 
5.2.3 - Diretores de Campi 

         - Atuação como membro da Comissão de Apoio aos Trabalhos da Coordenadoria de 
         Comunicação Social e Eventos (CCSE). Portaria nº 119/2019. 
         - Atuação como membro da Comissão Gestora da Política de Assistência Estudantil do 
        Ifes campus Linhares. Portaria nº 32/2019. 
5.2.4 - Cargos de CD 
                    Diretora-Geral. 
5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 

5.3  Representação Profissional ou Órgão de Classe 
5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

 

6  OUTROS 

Data:  11 de fevereiro de 2021 
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Assinatura Docente 

 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 














