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: 2017/2

Campus:

Campus Poços de Caldas

Diretoria/Coordenação geral:

Mateus dos Santos

Professor(a):

Guilherme Rosse Ramalho

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

guilherme.ramalho@ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1908194

Status Plano de Trabalho:

Plano Publicado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

2.33

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)

4.00

terças feiras das 12 as 14:00 horas e:
quintas feiras das 12 as 13:00 & das 18 as
19:0-0 horas

8

Preparação de aula

1.60

Preparação de aula

0

Preparação de aula

2.88

Preparação de aula

0

Preparação de aula

2.88

Preparação de aula

0

Preparação de aula

1.44

Preparação de aula

0

Preparação de aula

1.60

Preparação de aula

0

Atuação como membro titular de Comissões
designadas por portaria da direção geral do campus /
por atuação

0.48

comissão de estagios

2

Atuação como membro titular de Comissões
designadas por portaria da direção geral do campus /
por atuação

0.48

comissão de segurança no trabalho

2

Coordenação de cursos de formação inicial e
continuada (FIC)

1.92

curso extra curricular em comunicações
móveis celulares que está em aberto para
inscrições

5

Coordenação de Projetos de Extensão sem fomento /
por projeto

2.88

projeto em amadurecimento quanto aos
recursos humanos que atuarão cuja proposta
esta prestes a ser protocolada em função da
não deﬁnição do nome dos envolvidos

5

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.38

Orientação do discente Guilherme ...

1
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0.96

Este item foi inserido por ter submetido dois
projetos sendo um contemplado com bolsa.
Entretanto não houve procura de discente
interessado na proposta

2

Mediação Pedagógica/Tutor/colaborador de cursos
institucionais (sem outra remuneração) na
modalidade a distância

0.96

desenvolvendo curso de EaD pelo
IFMuzambinho na pplataforma MOOC

4

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.96

feira de ciencias do IF Poços com 4
integrantes do segundo ano em
eletrotecnnica integrado

2

Orientação de discente em Programa de Iniciação
Cientíﬁca e Tecnológica Institucional / por orientação

1.92

Projeto sobre alternativvas sustentáveis de
geração e armazenamento de energia
empregando a quimica

5

1.92

projeto ainda por ser protocolocado no NIPE,
por estou veriﬁcando o real interesses de
alunos na gradução em realizar um monitor
de energia empregando microcontrolador

5

1.92

projeto ainda por ser submetido e que está
esperando conﬁrmação do discnete de
graduação para realmente relaizar trabalho
de monitoramento de barramento DC
empregando microcontroladores

5

Professor orientador de Programa de Monitoria de
Ensino / por projeto

Orientação de discente em Programa de Iniciação
Cientíﬁca e Tecnológica Institucional / por orientação

Orientação de discente em Programa de Iniciação
Cientíﬁca e Tecnológica Institucional / por orientação

Total de pontos atribuídos para atividades:

46.00

AULAS
Qtd. de
aulas

Tempo de
aula

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

4.00

45.00

1

2

pratica de eletricidade básica

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

4.00

45.00

1

2

pratica de acionamento de motores

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

2.00

45.00

1

1

princípios de comunicação de dados

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

2.00

50.00

1

1

principios de comunicação de dados
subsequente

Aulas em Cursos de
Graduação

2.00

50.00

1

1

propagação de ondas
eletromagnéticas

Tipo

Descrição

Total de pontos atribuídos para aulas:

43.33

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

29.17

46.00

Aulas

10.83

43.33

Total:

40.00

89.33

Observações / Justiﬁcativas:
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