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Justificativa de Cumprimento 

• Atividade de Ensino 
Neste semestre, estou cumprindo a carga horária relativa a 13 aulas, a saber: 9 para o 
Inglês e Língua Portuguesa/Literatura (Técnicos Integrados 1 em Informática e 
Eletromecânica) e 2 para a Língua Portuguesa/Literatura (Técnico Integrado 3 em 
Informática). Além disso, há a disciplina Comunicação e Expressão, para a Engenharia de 
Minas, que totaliza duas aulas nesta soma. 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

• Atividade de Apoio ao Ensino 
Separo a carga horária estabelecida no P.I.T. para atividades pedagógicas, que incluem a 
preparação das aulas mencionadas acima, bem como atendimento aos alunos e outras 
atividades que a instituição demanda – tais como presença em reuniões, respostas a e-
mails, confecção e correção de materiais didáticos relacionados às disciplinas 
ministradas, por exemplo. Há que se fazer menção, também, ao atendimento e 
preparação especiais de aulas por conta dos alunos com baixa visão na turma 1 de 
Eletromecânica (Diego e 
Amanda)_________________________________________________________________ 

• Atividade de Extensão 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

• Atividade de Pesquisa 
Separo a carga horária estabelecida no P.I.T. para atividades de pesquisa, que incluem a 
metodologia aplicada como exposta nos Planos de Trabalho submetidos à PPG da 
instituição. Além disso, há também atendimento e orientação aos bolsistas envolvidos no 



projeto. O projeto “Corpos no tubo: territórios da subjetividade na literatura” teve sua 
execução autorizada de acordo com reunião em coordenadoria e de acordo com a 
portaria nº 389, de 26/11/2018. Também prestei serviços técnico-científicos como 
conselheiro editorial e avaliador de artigos para a revista Transformar, do Centro de 
Iniciação Científica e Extensão da UNIFSJ (Itaperuna - RJ). Também fui avaliador de 
projetos submetidos aos editais 2019/2020 do Programa Institucional de Iniciação 
Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PICTI), do 
IFES.___________________________________________  

 

 

 

• Atividade Administrativa 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

• Outros 
Atuo ainda, como representante no colegiado do curso de Engenharia de Minas, designado 
a partir da portaria nº 355, de 27/10/2017.______________________________________ 
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: ______/_______/_________ 
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Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em 
que foi aprovado. 
 

 


