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Fator de Atividade Docente (FAD):

6.36

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 ao alunos de Geometria III e Álgebra
linear.

4

Preparação de aula

1.66

Preparação de aula

0

Preparação de aula

2.01

Preparação de aula

0

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

0.00

Orientação do aluno Anderson Antônio Aparecido.

5

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

0.00

Orientação do aluno Tiago Vergílio dos Santos.

5

Membro titular da CPPD ou CPA

3.01

Vice presidente CPPD do campus.

18

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

1.21

Membro titular do colegiado do curso de
licenciatura em Matemática.

5

Participação como discente em curso de
mestrado, doutorado ou pós-doutorado, Stricto
sensu, com ﬂexibilização de horário

4.82

Aluno do curso de mestrado em Física Aplicada UNESP.

16

Coordenação de Projetos de Extensão de
fomento externo (agências e empresas), PIBID e
PELC / por projeto

3.62

Coordenador de área PIBID matemática.

15

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

2.41

Coordenado do projeto: Transientes em um Mapa
Logístico Perturbado.

10

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

2.41

Coordenador do projeto: Determinação da
constante de Feigenbaum via mapas Gauss e
Hasselll.

10
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Membro de Grupo de Pesquisa em atividade
CNPq

0.60

Membro do Grupo de pesquisa em sistemas
dinâmicos e dinâmica não linear da UNESP - Rio
Claro.

3

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

1.21

Orientação do Aluno Anderson A. A. da Silva.

5

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.60

Participação na IX Oﬁcina de Sistemas Dinâmicos
na UFABC.

2

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.60

Participação na jornada cientíﬁca.

2

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.60

Participação no II Workshop em Sistemas
Dinâmicos

2

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

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca.Título
do trabalho: Investigação de escala no mapa
logístico: A bifurcação tangente.

2

Atuação como membro de Comissão
Organizadora de Eventos / por atuação

0.90

Organização do II Workshop em sistemas
dinâmicos do IFSULDEMINAS.

3

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

0.21

Participação na banca da aluna Gislaine.

2

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

0.30

Avaliação de trabalho na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Algorítimos genéticos determinação
de máximos e mínimos de funções matemáticas.

1

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

0.30

Avaliação de trabalho na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: História da curva cicloide: a Helena
dos geômetras.

1

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.60

Participação no evento: 1st Workshop on Nonlinear
Dynamics, Chaos, Control and Applications.

2

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

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Uma análise para o mapa logístico
perturbado.

2

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

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Estudo do mapa Hassel: Uma análise
na inﬂuência dos parâmetros.

2

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Estudo do comportamento da energia
quadrática média para um poço de potencial
dependente do tempo.

2

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

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Ensino de xadrez na escola e suas
contribuições para o desenvolvimento intelectual e
social dos alunos.

2

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

0.60

Publicação de resumo na jornada cientíﬁca. Título
do trabalho: Estudo de um poço de potencial
dependente periodicamente do tempo.

2

Realização de palestras / por palestra

0.30

Palestra realizada na Universidade Federal de São
João del Rei - UFSJ.

2

Realização de palestras / por palestra

0.30

Palestra realizada na UNESP de São João da Boa
Vista.

2

Participação em eventos técnicos, cientíﬁcos e
similares / por participação

0.60

Participação no Terceiro seminário do PIBID e
segundo encontro das licenciaturas.

2

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

Total de pontos atribuídos para atividades:
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AULAS
Qtd. de
aulas

Tempo de
aula

Qtd. de
disciplinas

Qtd. de
turmas

Aulas em Cursos de
Graduação

3.00

55.00

1

1

Álgebra linear/Engenharia de
agrimensura e cartográﬁca

Aulas em Cursos de
Graduação

4.00

50.00

1

1

Geometria III / Licenciatura em
Matemática

Tipo

Descrição

Total de pontos atribuídos para aulas:

24.33

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

33.92

129.00

Aulas

6.08

24.33

Total:

40.00

153.33

Observações / Justiﬁcativas:
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