MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
PLANO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE
Semestre: 2018/2

Campus:

Campus Pouso Alegre

Diretoria/Coordenação geral:

Luciana Simionatto Guinesi

Professor(a):

Lucas Henrique Xavier da Costa Firmino

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

lucas.ﬁrmino@ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1972228

Status Plano de Trabalho:

Plano Publicado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

7.02

ATIVIDADES
Atividade

Quantidade

Descrição

Pontos

Horas de atendimento regular ao discente
(art.4º/Portaria 17) (mínimo de 2 períodos de 60
minutos para os Docentes que não estão isentos
de aulas por esta Normativa)

2.00

atendimento ao discente semanalmente de
maneira presencial, no campus, na sala de
Letras; atendimento também feito via skype.

4

Preparação de aula

5.12

Preparação de aula

0

Coordenação de Projetos de Extensão sem
fomento / por projeto

1.67

Atuo como coordenador do projeto de extensão,
sem fomento, Desfocar - núcleo de pesquisa e
criação em fotograﬁa.

5

Membro suplente do ELITT e CELIN / por atuação
(art. 49 Resol.119/2016)

0.00

Atuo como vice-coordenador do Centro de
Línguas (CELIN), campus Pouso Alegre.

9

Coordenação de cursos de formação inicial e
continuada (FIC)

1.12

Atuo como coordenador do curso "Español en el
IF - nivel básico" de formação inicial e
continuada (FIC)

5

Coordenação de Comissão Organizadora de
Eventos / por coordenação

1.40

coordenador da comissão organizadora do
evento Cultura Nerd.

6

Atuação como membro de Comissão
Organizadora de Eventos / por atuação

0.84

membro da comissão organizadora do evento de
celebração do dia da consciência negra.

3

Atuação como membro de Comissão
Organizadora de Eventos / por atuação

0.84

membro da comissão organizadora do evento
celebrativo IFELIZ ao setembro amarelo.

3

Participação como discente em curso de
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, Stricto
sensu, com ﬂexibilização de horário

4.46

atuo como discente regularmente matriculado no
programa de pós-graduação em Linguística da
Universidade Federal de São Carlos.

16

Coordenador de Extensão (Redução de aulas /
art.36 / Resol. CONSUP 119/2016)

13.39

Atuo como coordenador de extensão do campus
Pouso Alegre.

64
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Membro suplente de comissões e órgãos
colegiados de interesse docente e institucional,
Comissão/Comitê de Ética, CONSUP e outros / por
atividade (art. 49 Resol.119/2016)

atuo como membro da comissão de ﬁscalização
da cantina do campus.

0.00

Total de pontos atribuídos para atividades:

5

120.00

AULAS
Tipo

Qtd. de Tempo de
aulas
aula

Aulas em
Cursos de
Nível Médio /
Técnico

11.00

Qtd. de
disciplinas

50.00

2

Qtd. de
turmas

Descrição

5

As aulas por mim ministradas aos cursos de nível médio
técnico no IFSULDEMINAS, Campus Pouso Alegre,
dividem-se da seguinte maneira: 8 aulas de língua
portuguesa a duas turmas de primeiro ano (Ediﬁcações e
Informática) sendo 4 aulas semanais em cada turma; 3
aulas de língua espanhola a três turmas de terceiros anos
(Informática A e B e Administração) sendo 1 aula semanal
a cada série.

Total de pontos atribuídos para aulas:

36.67

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

30.83

120.00

Aulas

9.17

36.67

Total:

40.00

156.67

Observações / Justiﬁcativas:
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