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: 2018/2

Campus:

Campus Muzambinho

Diretoria/Coordenação geral:

Marcos Roberto Candido

Professor(a):

Braulio Luciano Alves Rezende

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

braulio.rezende@muz.ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1804943

Status Plano de Trabalho:

Relatório Aprovado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

8.74

ATIVIDADES
Atividade

Quantidade

Descrição

Pontos

Preparação de aula

0.99

Preparação de aula

0

Preparação de aula

0.99

Preparação de aula

0

Preparação de aula

0.99

Preparação de aula

0

Preparação de aula

1.97

Preparação de aula

0

Preparação de aula

0.99

Preparação de aula

0

Membro de Grupo de Pesquisa em atividade CNPq

0.54

Grupo de pesquisa em Segurança do
trabalho

3

Atuação como responsável por Unidade Produtiva de
Ensino, Pesquisa e Extensão

4.30

Laboratório de Olericultura

26

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

1.08

Titular do Colegiado do curso de
Agronomia

5

Coordenação de Projetos de Extensão sem fomento / por
projeto

1.61

Aprendendo com as diferenças

5

Presidência/coordenação de Comissões designadas por
portaria da direção geral do campus

1.08

Coordenador da Vigilância Patrimonial

4

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Gabrieli Muniz
Franco

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientador do estagiário Adriano
Donizete de Oliveira

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Carlos Eduardo
Venceslau Gouveia

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Gabriel Villela
Zabaglia

1
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Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Leonardo
Aparecido Rodrigues da Silva

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação da estagiária Michaela Faria
Lima

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Nathan
Domingos de Magalhães

1

Orientação e/ou supervisão de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.22

Orientação do estagiário Ronan Dutra de
Oliveira

1

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

0.27

Avaliador de trabalho da 10 Jornada
Cientíﬁca e Tecnológica e 7 Simpósio de
Pós-graduação do IFSULDEMINAS.

1

Atuação como membro de Comissão Organizadora de
Eventos / por atuação

0.81

Comissão organizadora da cerimônia
Comemoração a semana nacional da
pessoa com deﬁciência intelectual e
múltipla

3

Publicação de trabalho técnico em jornais de notícias,
boletins, revistas e periódicos, impressos ou online, sem
Qualis / por artigo

1.08

Resumo Efeito do fosﬁto de potássio no
controle da cercosporiose e no
desenvolvimento da beterraba

4

Publicação de trabalho técnico em jornais de notícias,
boletins, revistas e periódicos, impressos ou online, sem
Qualis / por artigo

1.08

Resumo Aplicação do fosﬁto de potássio
no controle alternativo do míldio na
cultura do pepino

4

Professor coordenador de projetos de ensino / por projeto

0.54

Coordenador do projeto Efeito do fosﬁto
de potássio no controle da cercosporiose
e no desenvolvimento da beterraba.

15

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

1.08

Orientador do discente Carlos Venceslau
Gouveia

5

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

1.08

Orientador do discente Flávio Augusto
Guimarães

5

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

1.08

Orientação da discente Bárbara Milene
Rocha Freitas

5

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

1.08

Orientação da discente Amanda
Jaqueline Barbosa Medeiros

5

Orientação de discentes em mobilidade estudantil por
discente

0.11

Orientação do Matheus Torres Cyrino
Caiafa

1

Professor coordenador de projetos de ensino / por projeto

0.54

Avaliação do desenvolvimento de
cultivares de brócolis em função de
diferentes adubações de plantio e
cobertura

15

Participação em bancas de avaliação de trabalhos, na
modalidade de apresentação oral, em eventos técnicocientíﬁcos / evento

0.54

Inﬂuência da classiﬁcação de batata
semente por bataticultores na
produtividade de tubérculo

4

Participação em bancas de avaliação de trabalhos, na
modalidade de apresentação oral, em eventos técnicocientíﬁcos / evento

0.54

Viabilidade de substrato alternativo na
produção de mudas de tomateiro

4

Participação em bancas de avaliação de trabalhos, na
modalidade de apresentação oral, em eventos técnicocientíﬁcos / evento

0.54

Avaliação orgânica na produção de
mudas de pitangueiras

4

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Teste de produção de sementes de
alface na região de Ijaci-MG

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Screening de alface

2
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Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Componentes de crescimento de
híbridos de milho cultivados para grão
em Muzambinho-mg

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Produtividade de primeiro fruto de
plantas de pimentão sob diferentes
adensamentos de plantio

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Componentes de crescimento da aveia
branca sob inoculação e diferentes doses
doses de nitrogênio em cobertura

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Qualiﬁcação de polifenóis, condutividade
elétrica e lixiviação de potássio em
plantas de café Arábica

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Produtividade e rendimento de caﬀeeiro
submetidos a poda após terceiro ano de
produção

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Monitoramento da viabilidade espacial
do bicho mineiro no cultivo de café.

2

Participação em bancas de avaliação de trabalhos de
apresentação, em formato pôster, em eventos técnicocientíﬁcos / por evento

0.27

Qualidade de mudas de cafeeiro
produzidas nos municípios de
inconﬁdentes, Ouro Fino e Jacutinga

2

Total de pontos atribuídos para atividades:

144.00

AULAS
Qtd. de
aulas

Tempo de
aula

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

2.00

55.00

1

1

Técnico em Agropecuário Agro E

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

2.00

55.00

1

1

Técnico em Agropecuário Agro F

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

2.00

55.00

1

1

Técnico em Agropecuário Agro G

Aulas em Cursos de Nível
Médio / Técnico

4.00

55.00

1

1

Técnico em Agropecuário pós-médio

Aulas em Cursos de
Graduação

2.00

55.00

1

1

Olericultura/Agronomia

Tipo

Descrição

Total de pontos atribuídos para aulas:

44.00

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

29.00

144.00

Aulas

11.00

44.00

Total:

40.00

188.00

Observações / Justiﬁcativas:
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