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 Inconﬁdentes

Diretoria/Coordenação geral:

João Paulo Rezende

Professor(a):

Joelson Dayvison Veloso Hermes

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

joelson.hermes@ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

2115219

Status Plano de Trabalho:

Relatório Aprovado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

12.15

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

O atendimento ocorrerá nas terças das 9:00 às
11:00 e nas quintas das 7:00 às 9:00.

8

Preparação de aula

1.40

Preparação de aula

0

Preparação de aula

2.54

Preparação de aula

0

Coordenação Cursos com integralização menor
que 3 anos, com entrada semestral ou anual

7.62

Coordenador do curso de Especialização em
Educação Matemática

40

Membro de Grupo de Pesquisa em atividade CNPq

0.38

Membro do grupo de pesquisa em sistemas
dinâmicos e dinâmica não linear - UNESP.

3

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

0.76

Orientação da Aluna Lediane

5

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.38

Participação na Jornada cientíﬁca

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo expandido na jornada
cientíﬁca. Título do trabalho: Convergência para
o estado estacionário após a bifurcação
tangente.

2

Atuação como membro de Comissão Organizadora
de Eventos / por atuação

0.57

Comissão organizadora do III workshop em
sistemas dinâmicos

3

Atuação como membro de Comissão Organizadora
de Eventos / por atuação

0.57

Comissão organizadora da I Mostra de Ensino,
Pesquisa e Extensão do IFSULDEMINAS - campus
Inconﬁdentes.

3
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Coordenação de Projetos de Extensão de fomento
interno / por projeto

1.52

Coordenação do projeto: Xadrez como
instrumento de inclusão social

10

Orientação de discente em Projeto de Extensão
por discente com ou sem bolsa

0.38

Orientação do aluno Nestor, bolsista do projeto
Xadrez.

5

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

0.76

NDE do curso de matemática.

5

Membros do NIPE ou GEAPE / por atuação

1.91

Membro do NIPE.

18

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.38

Participação no evento da segunda fase da
"Olimpíada de Matemática dos Institutos
Federais - OMIF".

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.
Título do trabalho: Determinação da constante
de Feigenbaum via Mapa Hassel.

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.
Título do trabalho: Estudo do Mapa Hassell: Uma
análise de estabilidade.

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.
Título do trabalho: Mapa Logístico Perturbado.

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.
Título do trabalho: O mapa quadrático.

2

Publicação de resumo, simples ou expandido, em
anais de eventos / por publicação

0.38

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.
Título do trabalho: Mapa Logístico-Like: Uma
generalização do mapa logístico.

2

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

0.76

Colegiado do curso de licenciatura em
matemática.

5

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

0.76

Colegiado do curso de pós graduação em
matemática.

5

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

0.19

Avaliação de trabalho na jornada.

1

Orientação de alunos em eventos de
conhecimento (olimpíadas, competições, feiras,
etc.) / por evento

0.76

Orientação de alunos na participação da
Olimpíada de matemática do institutos federais OMIF, uma vez que atuei como coordenador
local.

5

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

0.19

Comissão análise de demandas pedagógicas e
pessoais docentes - horário.

2

1.52

coordenador do projeto de pesquisa
“Investigação de escala para o mapa
quadrático”, protocolo 31823510, aprovado com
fomento no edital nº 08/2017 do NIPE.

10

Coordenação de Projetos de Pesquisa e/ou
captação de fomento interno / por projeto
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
Graduação

4.00

55.00

1

1

Álgebra Linear - 2EAC

Aulas em Cursos de
Graduação

8.00

50.00

2

2

Álgebra Linear - 4LMAT
Geometria Espacial - 2LMAT

Tipo

Total de pontos atribuídos para aulas:
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Descrição

41.33
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RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

29.67

144.00

Aulas

10.33

41.33

Total:

40.00

185.33

Observações / Justiﬁcativas:
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