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RELATÓRIO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE
Semestre: 2019/1

Campus:
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Diretoria/Coordenação geral:

Marcos Roberto Candido

Professor(a):

Leandro Gustavo da Silva

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

leandro.silva@muz.ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

1017589

Status Plano de Trabalho:

Relatório Aprovado

Regime de trabalho:

Dedicação Exclusiva

Fator de Atividade Docente (FAD):

7.43

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

Horário de atendimento aos alunos: terças-feiras das 11:00
-12:00 e quartas-feiras das 12:00 - 13:00.

4

Preparação de aula

6.23

Preparação de aula

0

Preparação de aula

1.04

Preparação de aula

0

2.27

Coordenador do projeto intitulado: “ Produção e
caracterização de bioadsorventes obtidos a partir da casca
de café modiﬁcada ou não quimicamente utilizados no
estudo cinético e de equilíbrio da remoção de corantes
reativos de soluções aquosas”

10

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

1.13

Orientação da aluna Cintia Moda Salatino Guardabaxo no
projeto intitulado: “ Produção e caracterização de
bioadsorventes obtidos a partir da casca de café modiﬁcada
ou não quimicamente utilizados no estudo cinético e de
equilíbrio da remoção de corantes reativos de soluções
aquosas”.

5

Atuação membro suplente de
Colegiado de Curso e NDE / por
atuação (art. 49 Resol.119/2016)

0.00

Membro suplente do colegiado do curso de Engenharia
Agronômica.

2.5

Membros do NIPE ou GEAPE / por
atuação

2.83

Membro representante no colegiado do NIPE.

18

Coordenação de Projetos de Pesquisa
e/ou captação de fomento interno /
por projeto
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2.27

Coordenação do projeto intitulado: “Produção e
caracterização de bioadsorventes produzidos a partir da
modiﬁcação química da casca de café e suas aplicações em
estudos cinéticos de remoção de corantes de soluções
aquosas”

10

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

1.13

Orientação do aluno Nathan Almeida Amancio no projeto
intitulado: “Produção e caracterização de bioadsorventes
produzidos a partir da modiﬁcação química da casca de café
e suas aplicações em estudos cinéticos de remoção de
corantes de soluções aquosas”

5

Atuação como membro titular do
CADEM, CEPE, e Câmaras / por
atuação

2.27

Representante titular da CAPEPI.

14

Preparação de aula

1.04

Preparação de aula

0

Orientação de Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC) por TCC
(art.4º/Portaria 17)

0.00

Orientação do trabalho de conclusão de curso do aluno
Nathan Almeida Amâncio do trabalho intitulado: “Produção e
caracterização de bioadsorventes produzidos a partir da
modiﬁcação química da casca de café e suas aplicações em
estudos cinéticos de remoção de corantes de soluções
aquosas”

5

Participação em Projetos de Extensão
de fomento interno / por projeto

1.13

Participação, como professor colaborador do projeto de
extensão:CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL SOBRE DESCARTE
ADEQUADO DE MEDICAMENTOS – CADAM.

3

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

1.70

Membro do CEAM- Centro de Estudos Ambientais.

10

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

0.28

Membro da comissão da Avaliação Bimestral.

2

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

Total de pontos atribuídos para atividades:

88.50

AULAS
Tipo

Qtd. de
aulas

Tempo de
aula

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

Descrição

Aulas em Cursos de
Nível Médio / Técnico

12.00

55.00

1

6

Química 2 para os cursos de ensino
médio integrado de Alimentos (Alim B),
Agropecuária (AGRO E, F e G) e
Informática INFO C e D)

Aulas em Cursos de
Nível Médio / Técnico

2.00

55.00

1

1

Química 3 para o curso de ensino médio
integrado de Informática (INFO E)

Aulas em Cursos de
Graduação

2.00

55.00

1

1

Química Geral para o curso de
Agronomia.

Total de pontos atribuídos para aulas:

80.00

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

25.33

88.50

Aulas

14.67

80.00

Total:

40.00

168.50

Observações / Justiﬁcativas:
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