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ATIVIDADES
Atividade

Quantidade

Descrição

Pontos

Preparação de aula

1.19

Preparação de aula

0

Preparação de aula

5.09

Preparação de aula

0

Co-orientação de Dissertação Stricto
sensu / por Dissertação
(art.4º/Portaria 17)

0.00

Co-orientação do Aluno Dayson Ribeiro Brandão no
Programa de pós-Graduação em Fitopatologia na
ESALQ/USP.

4

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

0.80

Orientação de aluna bolsista de IC FAPEMIG Fernanda
Ananias Martins do curso de Agronomia

5

Orientação de Dissertação Stricto
sensu/discente / por orientação
(art.4º/Portaria 17)

0.00

Orientação da Aluna do curso de Mestrado Proﬁssional em
Ciência e Tecnologia de alimentos Karoline Dias Paiva.

8

Participação em eventos técnicos,
cientíﬁcos e similares / por
participação

0.40

1 Encontro em Fitopatologia para alunos e produtores rurais
da UNIFEOB

2

Coordenação de Projetos de Pesquisa
sem fomento / por projeto

1.19

Participação do Projeto: TESTE DE SISTEMA DE ALERTA PARA
MANEJO RACIONAL DA FERRUGEM DO CAFEEIRO

7

Participação em Projetos de Pesquisa
de fomento interno / por projeto

0.80

Projeto: Aquisição de equipamentos para Laboratório de
Fitopatologia Edital: Pró-equipamentos 2016

3

Participação em Projetos de Pesquisa
de fomento interno / por projeto

0.80

Projeto: Fungos sapróbios do semi-árido nordestino e fosﬁto
de potássio como controle alternativo de doenças póscolheita em frutos de morangueiro Edital: Aquisição de
Material de consumo - Mestrado em Ciência e Tecnologia de
Alimentos

3

Membros do NIPE ou GEAPE / por
atuação

1.99

Membro Titular NIPE

18
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Atuação como coordenador de área,
laboratórios e museus

3.18

Coordenação Laboratório de Fitopatologia

16

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

0.80

Membro titular NDE - Curso Agronomia

5

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

0.80

Membro Titular colegiado Curso Agronomia

5

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

0.80

Membro titular colegiado curso de Mestrado Proﬁssional em
Ciência e Tecnologia de Alimentos

5

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

0.20

Membro da Comissão Eleitoral Permanente

2

Acompanhamento de discentes em
eventos culturais, desportivos ou de
conhecimento / por dia de evento

0.40

Acompanhamento de discentes do 7 período de Agronomia
no 1 Encontro de Fitopatologia da UNIFEOB para estudantes
e produtores rurais

2

Realização de palestras / por palestra

0.20

Palestra ministrada no evento: Acompanhamento de
discentes do 7 período de Agronomia no 1 Encontro de
Fitopatologia da UNIFEOB para estudantes e produtores
rurais

2

Revisão ad hoc de artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo

0.40

atuou como revisor(a) ad hoc deste periódico, avaliando o
artigo ID 6558 no mês janeiro de 2017, contribuindo
signiﬁcativamente com os trabalhos da Revista Caatinga.

3

Orientação de TCC Lato sensu / por
orientação (art.4º/Portaria 17)

0.00

Orientação de discente no programa de MBA em
Agronegócios ESALQ/USP

4

0.20

ministrou a palestra “MONITORAMENTO DE PRAGAS E
DOENÇAS DO CAFEEIRO” realizada pelo Ifsuldeminas Campus Machado, no dia 13 de junho de 2017, com duração
de 4 horas.

2

0.40

participou como consultor(a) ad hoc voluntário(a) na
avaliação do projeto “Uso da pulverização eletrostática
comparada a pulverização convencional no controle de oídio
(Oídium sp.) na cultura do pepino” submetido ao Edital
03/2017 do IFSULDEMINAS – Campus Inconﬁdentes, no mês
de maio de 2017.

2

0.40

participou como consultor(a) ad hoc voluntário(a) na
avaliação do projeto “Avaliação da eﬁciência de diferentes
aplicações de caldas naturais para o combate da Cercospora
capsici em plantas de pimentão” submetido ao Edital
03/2017 do IFSULDEMINAS – Campus Inconﬁdentes, no mês
de maio de 2017.

2

0.40

participou como avaliador(a), do projeto de pesquisa
intitulado “Avaliação da eﬁciência da aplicação do fosﬁto de
potássio no controle alternativo da cercosporiose na cultura
da beterraba” realizado pelo IFSULDEMINAS Campus
Muzambinho.

2

0.80

atua como coordenadora do projeto intitulado “ Auxílio nas
atividades do Laboratório de Fitopatologia do IF Sul de Minas
Campus Machado” submetido ao edital 03/2017 Bolsa de
Formação Extracurricular com início em 01/06/2017 até a
presente data.

4

0.16

participou da banca do discente Luis Eduardo Trindade com
trabalho intitulado “A teoria do círculo de ouro e sua relação
com gestão da marca”, do curso de MBA em Gestão de
Negócios - Turma 2017/1.

3

Realização de palestras / por palestra

Atuação como parecerista ad hoc em
projetos de pesquisas / por atuação

Atuação como parecerista ad hoc em
projetos de pesquisas / por atuação

Atuação como parecerista ad hoc em
projetos de pesquisas / por atuação

Obtenção de bolsa de outras
modalidades do CNPq e outras
agências de fomento

Participação em banca de avaliação
de TCC, “Lato sensu” / por
participação
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0.16

participou da banca da discente Patrice Jean Michel Ramos
com trabalho intitulado “Determinantes da variação do
número de passageiros transportados pagos no transporte
aéreo doméstico”, do curso de MBA em Gestão de Negócios
- Turma 2017/1.

3

0.16

participou da banca do discente Paulo Suraci Angerami com
trabalho intitulado “Análise da demanda e oferta de
atendimento médico básico no Brasil”, do curso de MBA em
Gestão de Negócios - Turma 2017/1.

3

1.19

coordena o projeto intitulado “ Fungos sapróbios do semiárido nordestino e fosﬁto de potássio como controle
alternativo de doenças pós-colheita em frutos de
morangueiro ”, vinculado ao 44/2016- Edital para chamada
de projetos 2017 PIBIC FAPEMIG, registrado com o protocolo
n° 21732435 , com início em 01 de Março de 2017 até a
presente data.

7

Coordenação de Projetos de Extensão
sem fomento / por projeto

1.19

coordena o Projeto: “FOSFITO DE POTÁSSIO E EXTRATO DE
ALGA COMO CONTROLE ALTERNATIVO DE BOLOR VERDE EM
CITROS”, registrado no GPPEx sob o protocolo: 217102494,
com início das atividades em 01/10/2016 até a presente
data.

5

Participação em banca de avaliação
de TCC, Ensino Superior / por
participação

0.14

Banca de TCC da discente do curso de Engenharia
Agronômica Tamiris Aparecida dos Santos

2

Participação em banca de avaliação
de TCC, “Lato sensu” / por
participação

Participação em banca de avaliação
de TCC, “Lato sensu” / por
participação

Coordenação de Projetos de Pesquisa
sem fomento / por projeto

Total de pontos atribuídos para atividades:

129.00

AULAS
Tipo
Aulas em
Cursos de
Nível Médio /
Técnico

Aulas em
Cursos de
Graduação

Qtd.
de
aulas

Tempo
de aula

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

4.00

45.00

1

2

Disciplina: Agricultura III (Fruticultura) Turmas: 3 ano I e J
Curso: Técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio
Aulas: 2 aulas/semana/turma

2

Disciplina Microbiologia Geral - 3 Período Agronomia - 3
aulas/semana Disciplina Fitopatologia Aplicada - 7 Periodo
Agronomia - 5 aulas/semana De acordo com Art. 14 – Para cada
1 (uma) hora de aula deverá ser adicionada até 1 (uma) hora
(adicional), considerando o desenvolvimento das seguintes
atividades (art. 12, §1º e art. 4º, Incisos de II a V da Portaria
Mec/Setec nº 17 de 11/05/2016) : I. atividade de preparação,
manutenção e apoio ao Ensino; II. participação em programas e
projetos de Ensino; III. atendimento, acompanhamento,
avaliação e orientação de alunos, incluindo atividades de
orientação de projetos ﬁnais de cursos técnicos, de graduação
e de pós-graduação, bem como orientação proﬁssional nas
dependências de empresas que promovam o regime dual de
curso em parceria com o IFSULDEMINAS. IV. participação em
reuniões pedagógicas.

16.00

48.00

2

Descrição

Total de pontos atribuídos para aulas:

63.20

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

24.20

129.00

Aulas

15.80

63.20

Total:

40.00

192.20
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Observações / Justiﬁcativas:
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