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: 2019/1

Campus:

Campus Muzambinho

Diretoria/Coordenação geral:

Marcos Roberto Candido

Professor(a):

Patricia Ribeiro do Valle Coutinho

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

patricia.coutinho@muz.ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1939875

Status Plano de Trabalho:

Relatório Aprovado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

8.37

ATIVIDADES
Atividade

Quantidade

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 semanal ao discente para
esclarecimento de dúvidas e acompanhamento de
outra necessidade que o aluno apresente.

4

Preparação de aula

7.71

Preparação de aula

0

Membro do ELITT e CELIN / por atuação

2.34

Atuação como assessora pedagógica do Centro de
Línguas.

18

Membro titular de comissões e órgãos
colegiados de interesse docente e
institucional, Comissão/Comitê de Ética,
CONSUP e outros / por atividade

1.40

Atuação como representante docente do colegiado
do curso técnico em segurança do trabalho.

10

Participação em Projetos de Extensão de
fomento interno / por projeto

0.93

Atuação como vice-coordenadora e orientadora dos
discentes do projeto de extensão denominado
“Saúde e Segurança do Trabalho em SIPAT”
protocolo 181/2018

3

Professor orientador de Programa de
Monitoria de Ensino / por projeto

0.47

Atuação como professora orientadora de monitoria
da disciplina Língua portuguesa e Literatura
brasileira III

2

Coordenação de Projetos de Pesquisa sem
fomento / por projeto

1.40

Atuação como Coordenadora do projeto de pesquisa
denominado “Gramática: do uso real ao virtual”
protocolo 033/2018.

7

Membro titular de comissões e órgãos
colegiados de interesse docente e
institucional, Comissão/Comitê de Ética,
CONSUP e outros / por atividade

1.40

Representação docente no colegiado de Linguagens
do Celin

10

Organizador de Atividades Complementares

0.47

Participação na comissão organizadora da Monitoria
de Língua Portuguesa.

5
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Atuação como membro de Comissão
Organizadora de Eventos / por atuação

0.70

Participação da comissão organizadora da “9ª
Olimpíada Interna de Programação - OLIP”.

3

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos
e similares / por participação

0.47

Apresentação da comunicação oral "Aprendizado de
língua materna: problematizando o ensino de
gramática com alunos do ensino médio"

2

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos
e similares / por participação

0.47

Apresentação da comunicação oral "Letramento na
conclusão do ensino médio: o trabalho com oﬁcinas
de redação"

2

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

0.47

Publicação do resumo do trabalho "Aprendizado de
língua materna: problematizando o ensino de
gramática com alunos do ensino médio"

2

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

0.47

Publicação do resumo do trabalho "Letramento na
conclusão do ensino médio: o trabalho com oﬁcinas
de redação"

2

Atuação como membro de Comissão
Organizadora de Eventos / por atuação

0.70

Participação da comissão organizadora do “Festival
de Línguas"

3

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos
e similares / por participação

0.47

Participação como ouvinte da palestra "Da sala de
aula expositiva às metodologias ativas:
Possibilidades para aprendizagem centrada nos
estudantes"

2

Participação em banca de avaliação de
estágio / por participação

0.05

Participação da banca de apresentação do estágio do
aluno Marcos Alberto de Almeida

0.5

Participação em banca de avaliação de
estágio / por participação

0.05

Participação da banca de apresentação de estágio da
aluna Sara Silva Pimenta

0.5

Participação em banca de avaliação de
estágio / por participação

0.05

Participação da banca de apresentação de estágio da
aluna Raiane Maria Oscar da Silva

0.5

Participação em banca de avaliação de
estágio / por participação

0.05

Participação da banca de apresentação de estágio da
aluna Luiz Felipe de Assis

0.5

Participação em banca de avaliação de
estágio / por participação

0.05

Participação da banca de apresentação de estágio do
aluno Guilherme Henrique Martins Bento

0.5

Organizador de Estágios

0.47

Participação de banca para seleção de estagiário

5

Prestação de Serviço, Consultoria, Assessoria,
Parecer, Perícia institucional / por atividade

0.47

Composição de banca de seleção de instrutores de
cursos FIC

3

Prestação de Serviço, Consultoria, Assessoria,
Parecer, Perícia institucional / por atividade

0.47

Composição de banca de seleção de instrutores de
cursos FIC

3

Total de pontos atribuídos para atividades:

88.50

AULAS
Tipo

Aulas em
Cursos de
Nível Médio /
Técnico

Qtd. de
aulas

18.00

Tempo
de aula

Qtd. de
disciplinas

55.00

2

Qtd. de
turmas

Descrição

5

4 aulas semanais de Língua portuguesa e Literatura
brasileira III para o curso técnico em alimentos integrado
ao ensino médio; 4 aulas semanais de Língua portuguesa e
Literatura brasileira III para o curso técnico em
agropecuária integrado ao ensino médio; 8 aulas semanais
de Língua portuguesa e Literatura brasileira III para o curso
técnico em informática integrado ao ensino médio; 2 aulas
semanais de Comunicação I para o curso técnico em
Segurança do trabalho.

Total de pontos atribuídos para aulas:

68.00

RESUMO
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Tipo

Horas

Pontos

Atividades

23.50

88.50

Aulas

16.50

68.00

Total:

40.00

156.50

Observações / Justiﬁcativas:
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