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Para uso do Docente 

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica 

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE 

Nome:         Thais Gualandi Faria                              Matrícula Siape: 2254460

Lotação: Coordenadoria de Engenharia de Minas

Período de avaliação: 01/01/2020 a 31/06/2020

Justificativa de cumprimento

1 - ATIVIDADE DE ENSINO

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

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

Curso técnico em mineração: Mineralogia e petrografia (90h) e geologia geral (45h) 

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

2.2 - Orientação de monografia de especialização 

Hiago Agostini e Felipe Germano Ribeiro – curso de pós-graduação em Tecnologia de Rochas 

Ornamentais

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%

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

5.1.1 - 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

▪ Membro colegiado eng minas designada pela portaria 91/19
▪ Membro colegiado pós-graduação em Tecnologia de rochas Ornamentais 

designada pela portaria 351/2018

5.2 – Cargo / Função

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

Coordenadora do curso técnico em mineração designada pela portaria 2533/19

6 – OUTROS

Membra NDE engenharia de Minas – portaria 372/ de 03/09/2019

Data:  09  /   10     / 2020

___________________________________

Assinatura Docente

___________________________________

Assinatura do Coordenador

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


