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Fator de Atividade Docente (FAD):
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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

Atendimento regular aos discentes das disciplinas Química Organica I
(3EAL), Química Organica (3EAG), Química Orgânica II (3LCBIO), FísicoQuímica II (3EAL), Laboratório de Química (1EAL) e Química e Meio
Ambiente (1TMA). Atendimento ocorre nos dias de quarta-feira de 17 as 19
hrs na sala do professor.

4

Preparação de aula

4.34

Preparação de aula

0

Preparação de aula

0.80

Preparação de aula

0

Preparação de aula

0.65

Preparação de aula

0

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

0.43

Atuação como parecerista em projeto de pesquisa
&amp;amp;amp;amp;quot;Análise da viabilidade do uso de microrreatores
em leito ﬂuidizado para síntese de metanol&amp;amp;amp;amp;quot;

2

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

0.43

Atuação como parecista ad hoc de projeto de pesquisa "Desenvolvimento
de um microrreator em leito ﬁxo para utilização em processos catalíticos"

2

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

0.43

Atuação como parecerista ad hoc de ´rpjeto de pesquisa "Elaboração de
material didático e realização de minicursos para utilização de softwares
gratuitos importantes na engenharia química e áreas aﬁns"

2
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Coordenação de
Projetos de Pesquisa
e/ou captação de
fomento interno / por
projeto

1.74

Coordenação de projeto "Estudo ﬁtoquímico de Philodendron
bipinnatiﬁdum"

10

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

0.87

Orientação da discente Anna Carolina Bacha de Hollanda no
desenvolvimento do projeto "Estudo ﬁtoquímico de Philodendron
bipinnatiﬁdum"

5

Revisão ad hoc de
artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo

0.43

Revisão ad hoc do artigo "Nuclear magnetic resonance spectral studies on
the protoberberine alkaloid coralyne and its self association" submetido a
Journal of Molecular Structure

3

Revisão ad hoc de
artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo

0.43

Revisão ad hoc de artigo cientíﬁco " Conformation of some 2,4,6trisubstitued pyridinium salts" submetido a Journal of Molecular Structure

3

0.43

Revisão ad hoc de artigo cientíﬁco "Tuning the electronic, photophysical
and charge transfer properties of small D-A molecules based on
thienopyrazine-terthienyls by changing the donor fragment: A DFT study"
submetido a Journal of The Chilean Chemical Society

3

3.47

Publicação do artigo "A DFT study of the chemical reactivity of cimetidine
A, C and D in the gas phase and in H2O, MeOH and EtOH solvents"
indexado em Journal of the Serbian Chemical Society, v. 82, p. 25-37, 2017.
ISSN: 0352-5139

15

Publicação de artigo em
periódico e/ou anais de
eventos Qualis B4 e B5
/ por artigo

1.74

Publicação de artigo "THEORETICAL INVESTIGATION OF THE MOLECULAR
STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC PROPERTIES OF OXICAMS" indexado em
JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY, v. 58, p. 261-267, 2017. ISSN:
0022-4766

8

Atuação como
coordenador de área,
laboratórios e museus

3.47

Coordenação do laboratório de Química

16

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

0.87

Membro NDE do curso de Engenharia de Alimentos

5

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

0.87

Membro titular do colegiado do curso técnico em agropecuária

5

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

0.22

Presidencia de comissão eleitoral para composição do colegiado do curso
técnico em agropecuária

2

Participação como
discente em curso de
mestrado ou doutorado,
Stricto sensu, em
disciplina isolada / por
disciplina

1.74

Participação como discente, em disciplina isolada, em curso de pósdoutorado, com ﬂexibilização de horário

4

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

0.43

Parecerista Herborização da vegetação arbórea da mata ciliar no IFFCampus Bom Jesus do Itabapoana, em Bom Jesus do Itabapoana, RJ

2

Revisão ad hoc de
artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo
Publicação de artigo em
periódico e/ou anais de
eventos Qualis B1, B2 e
B3 / por artigo
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Revisão ad hoc de
artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo

0.43

Parecerista do artigo OPTOELECTRONIC PROPERTIES OF TRIPHENYLAMINE
BASED DYES FOR SOLAR CELL APPLICATIONS. A DFT STUDY. Submetido à
ao periodico Química Nova

3

Revisão ad hoc de
artigo cientíﬁco em
periódico / por artigo

0.43

Revisor do artigo Conformation of some 2,4,6-trisubstitued pyridinium
salts.MOLSTRUC-D-17-00540R1

3

Total de pontos atribuídos para atividades:

97.00

AULAS
Tipo
Aulas em Cursos de
Nível Médio /
Técnico

Qtd. de Tempo de
aulas
aula
2.00

45.00

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

1

1

Química e Meio Ambiente (2 aulas) Técnico em
meio Ambiente (1 período)

Descrição

Aulas em Cursos de
Graduação

12.00

50.00

4

4

Química Orgânica I (3 aulas) Engenharia de
Alimentos (3 período) Química Orgânica (3 aulas)
Engenharia Agronômica (3 período) FísicoQuímica II (4 aulas) Engenharia de Alimentos (3
período) Laboratório de Química (2 aulas)
Engenharia de Alimentos (1 período)

Aulas em Cursos de
Graduação

2.00

55.00

1

1

Química Orgânica II (2 aulas) Licenciatura em
Ciencias Biológicas(3 período)

Total de pontos atribuídos para aulas:

53.33

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

26.67

97.00

Aulas

13.33

53.33

Total:

40.00

150.33

Observações / Justiﬁcativas:
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