MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
RELATÓRIO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE
Semestre: 2017/2

Campus:

Campus Muzambinho

Diretoria/Coordenação geral:

Marcos Roberto Candido

Professor(a):

Helaine Barros de Oliveira

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

helaine.oliveira@muz.ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1869211

Status Plano de Trabalho:

Relatório Aprovado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

7.23

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

Aulas de atendimento ao discente para os primeiros e terceiros
anos dos cursos técnicos em agropecuária, alimentos e
informática.

4

Preparação de aula

8.16

Preparação de aula

0

Professor orientador de Programa
de Monitoria de Ensino / por projeto

0.49

Orientação da estudante no programa de monitoria da
disciplina de química: Maria Vitória. Comprovantes das três
orientações estão num único arquivo.

2

Coordenação de Projetos de
Pesquisa sem fomento / por projeto

1.48

Coordenação do projeto:Desenvolvimento de um software com
orientações no cultivo,colheita e armazenamento de plantas
medicinais mais utilizadas e cultivadas no Sul de Minas Gerais.

7

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

0.99

Orientação da aluna Milena Isabela no projeto Resgate
etnobotânico de plantas medicinais dos docentes, servidores
terceirizados e técnicos administrativos do IF Sul de
Minas,Campus Muzambinho-MG.

5

Atuação como presidente ou
membro titular de Colegiado de
Curso e NDE / por atuação

0.99

Membro efetivo do colegiado do curso técnico em alimentos.

5

Publicação de livro com ISBN / por
publicação com mais de um autor

4.94

Publicação do livro: Plantas Medicinais e aromáticas: do cultivo
ao ﬁtoterápico.

20

1.48

Coordenação do projeto de pesquisa: Resgate etnobotânico de
plantas medicinais dos docentes, servidores terceirizados e
técnicos administrativos do IF Sul de Minas,Campus
Muzambinho-MG.

7

Coordenação de Projetos de
Pesquisa sem fomento / por projeto
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Professor orientador de Programa
de Monitoria de Ensino / por projeto

0.49

Orientação do estudante Bruno Dival no programa de monitoria
da disciplina de química ( bolsista remunerado).

2

Professor orientador de Programa
de Monitoria de Ensino / por projeto

0.49

Orientação da aluna Camila ( bolsista remunerada) no
programa de monitoria da disciplina de química orgânica.

2

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

0.99

Orientação da aluna Milena Isabela no projeto de
desenvolvimento do software sobre plantas medicinais.

5

0.25

Atuação como avaliador do trabalho Cromatograﬁa Líquida de
Alta Eﬁciência (Hplc) e Seu Funcionamento: Revisão de
Literatura, submetido em formato de resumo expandido à
conferência da 9ª Jornada Cientíﬁca e Tecnológica e 6º
Simpósio de Pós-Graduação do IFSULDEMINAS

1

0.25

Avaliação do trabalho intitulado a Importância de Usar Novas
Ferramentas Para Crianças Autistas no Ensino de Química,
submetido em formato de resumo expandido à conferência da
9ª Jornada Cientíﬁca e Tecnológica e 6º Simpósio de PósGraduação do IFSULDEMINAS

1

0.49

Apresentação do trabalho: Resgate etnobotânico de plantas
medicinais dos estudantes do IFSULDEMINAS, campus
Muzambinho-MG na 9ª Jornada Cientíﬁca e Tecnológica e 6º
Simpósio de Pós-Graduação do IFSULDEMINAS pela minha
orientada Maria Vitória.

2

Atuação como parecerista ad hoc
de trabalhos apresentados em
eventos / por evento

Atuação como parecerista ad hoc
de trabalhos apresentados em
eventos / por evento

Participação em eventos técnicos,
cientíﬁcos e similares / por
participação

Total de pontos atribuídos para atividades:

63.00

AULAS
Tipo
Aulas em Cursos
de Nível Médio /
Técnico

Qtd. de
aulas

18.00

Tempo de
aula

55.00

Qtd. de
disciplinas

2

Qtd. de
turmas

Descrição

9

Aulas de química para os primeiros anos do
curso técnico em agropecuária, alimentos e
informática e duas turmas de terceiro ano
para o curso de agropecuária.

Total de pontos atribuídos para aulas:

80.00

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

23.50

63.00

Aulas

16.50

80.00

Total:

40.00

143.00

Observações / Justiﬁcativas:
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