


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

Pesquisa cadastrada no SigPesq das alunas Andreía Hilário e Lynda Mendes Campos

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)

Fernando Cesar Moura de Almeida

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos

Reestruturação de projeto pedagógico da Pós-Graduação em Tecnologias de Produção de Rochas 

Ornamentais – Portaria 25/09/2019

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

TCC da graduação em Engenharia de Minas da aluna Marialice Gomes de Souza Freitas

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%

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu

Pós-Graduação em Práticas Pedagógicas para Professores

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

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.)

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

5.1- Atividades de desempenho gerencial

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes

Membro da Subcâmara de Pos-graduação – Portaria 1364 de 29/06/2018

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

Coordenadora do curso  Pós-Graduação em Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais 

– Portaria 240 de 20/07/2018

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos

Colegiado da Pós-Graduação em Tecnologias de Produção de Rochas Ornamentais – Portaria 

351 de 25/10/2018



6 - OUTROS

NDE Engenharia de Minas – Portaria 324 de 03/09/2019

Assinatura Docente

___________________________________

Assinatura do Coordenador

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


