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Campus: ATIVIDADE CH

Departamento:

Nome:

SIAPE

Jornada de trabalho (horas):

Efetivo:

Carga horária em afastamento:

Área Principal de Atuação

Titulação:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Anexo II - Plano Individual de Trabalho

João Nacir Colombo

54105 2. Atividades de 

Pesquisa
6

40 horas

DADOS CADASTRAIS RESUMO – CH TOTAL:
Santa Teresa 

Coordenadoria Geral de Ensino 1. Atividades de 

Ensino
29

Professor Produção Vegetal/Olericultura
40horas

Doutorado

1. Atividades de Ensino

1.1. Aulas

Sim 3. Atividades de 

Extensão0,0 horas

Agronomia Produção de Hortaliças Fruto

Curso Componente curricular

Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio Produção Vegetal I

 Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino

Subtotal

1.3. Atividades de Apoio ao Ensino

Subtotal

1.2. Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino 

Atividade

Orientação de estudantes em projetos finais curriculares (Orientação de TCC dos estudantes Tiago Hell Tresmann, Rafael zaager e Luciene Laurett

Supervisão e orientação de estágio

Orientação profissional de estudantes nas dependências de empresas que promovam o regime dual de curso em parceria com o Ifes

Atividade

Atendimento a estudantes em horário extraclasse 

Reuniões pedagógicas

Coordenação de eventos de ensino

Participação em equipes executoras de programas, projetos e eventos de ensino para atividades extracurriculares

Participação em equipes executoras de programas, projetos e eventos de ensino para execução de atividades curriculares

Execução de plano de trabalho para estruturação inicial de componente curricular

Orientação de estudantes na execução de planos de trabalho vinculados a programas, projetos, cursos e eventos institucionais

Orientação em empresas juniores credenciadas pelo Ifes

Subtotal

1.3.1 - Detalhamento - Execução de plano de trabalho para estruturação inicial de componente curricular

Curso Componente curricular

Preparação e manutenção de atividades curriculares de programas, projetos e eventos de ensino

Subtotal (menor ou igual à carga horária de aulas + mediação pedagógica)

Coordenação de programas e projetos de ensino

Subtotal

1.3.2. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Ensino – Programas, Projetos e Eventos
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Tipo da Ação

Tipo da Ação

PIBIC

PIBIT

PIBIC

Tipo da Ação

Número da Portaria

Titulo da Ação
Número de 

Cadastro

Tipo de Atuação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

1.4. Mediação pedagógica

Curso Componente curricular

Subtotal

Coordenação de eventos de pesquisa

Execução de prestação de serviços técnico-científicos de pesquisa

Participação em equipes executoras de programas, projetos, cursos e eventos de pesquisa para execução de atividades extracurriculares

2. Atividades de Pesquisa

Atividade

Coordenação de programas e projetos de pesquisa - Coordenação de três trabalhos de pesquisa, sendo dois PIBICs e um PIBIT, sendo destinado para cada um 02 horas, conforme detalhamento abaixo.

Coordenação de cursos de pesquisa

2.1. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Pesquisa

Titulo da Ação
Número de 

Cadastro

Tipo de Participação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

Participação em equipes executoras de ações de pesquisa para execução de atividades curriculares

Preparação e manutenção de atividades curriculares de ações de pesquisa

Subtotal

Densidade de plantio e tipos de rizomas na produção de araruta ( Maranta arundinaceae L.) PJ 00006257 Coordenador

Desempenho Agronômico do Consórcio Mangarito ( Xanthosoma riedelianum Scott) e Feijão vagem rasteiro.PJ 00006251 Coordenador

Desempenho agronômico do Açafrão (Curcuma longa L.) sob o uso de diferentes tipos de adubação PJ 00006263 Coordenador

Atividade

Coordenação de programas e projetos de extensão

Coordenação de cursos de extensão

3. Atividades de Extensão

Participação em equipes executoras de ações de extensão para execução de atividades curriculares

Preparação e manutenção de atividades curriculares de ações de extensão

Subtotal

Coordenação de eventos de extensão

Execução de prestação de serviços técnico-científicos de extensão

Participação em equipes executoras de programas, projetos, cursos e eventos de extensão para execução de atividades extracurriculares

3.1. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Extensão

Titulo da Ação
Número de 

Cadastro

Tipo de Participação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

4. Atividades de Gestão

Descrição da Atribuição Data de início
Período de vigência 

(se houver)

Subtotal

5. Atividades de Representação
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Número da Portaria

263 - DG/2019

58 - DG/2020

417 - DG/2019

40 - 12/02/2020

Resolução 001-2019-CG 21/02/2019Participação em reuniões conforme convocação Permanente

02 anosMembro do Conselho de Gestão 18/12/2019

Comissão Responsável pela Fiscalização dos Contratos Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE12/02/2020

Comissão Local de Implantação do Programa Nacional de Alimentação - PNAE do Ifes - Campus Santa Teresa11/09/2019 Permanente

Comissão do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de agronomia do Campus Santa Teresa - ES17/02/2020 02 anos

Descrição da Atribuição Data de início
Período de vigência 

(se houver)

6. Outras atividades

Tipo
Número da portaria

(se houver)

Capacitação em serviço

Subtotal

Colaboração técnica

Licença

Afastamento

Cessão

 Total de atividades de plano(s) de trabalho de bolsista

Atividades de plano(s) de trabalho de bolsista dentro da jornada regular

Subtotal

Atividades de plano(s) de trabalho de bolsista em carga horária suplementar
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Período

CH

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

2020/2

5. Atividades de Representação 5

RESUMO – CH TOTAL:
ATIVIDADE

4. Atividades de Gestão

40horas

1. Atividades de Ensino

1.1. Aulas

6. Outras atividades

Produção de Hortaliças Fruto 6

Componente curricular CH semanal

Produção Vegetal I 6,5

 Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino 12,5

Subtotal 12,5

1.3. Atividades de Apoio ao Ensino

Subtotal 12,5

1.2. Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino 

Atividade CH semanal

Orientação de estudantes em projetos finais curriculares (Orientação de TCC dos estudantes Tiago Hell Tresmann, Rafael zaager e Luciene Laurett 3

Supervisão e orientação de estágio

Orientação profissional de estudantes nas dependências de empresas que promovam o regime dual de curso em parceria com o Ifes

Atividade CH semanal

Atendimento a estudantes em horário extraclasse 1

Reuniões pedagógicas

Coordenação de eventos de ensino

Participação em equipes executoras de programas, projetos e eventos de ensino para atividades extracurriculares

Participação em equipes executoras de programas, projetos e eventos de ensino para execução de atividades curriculares

Execução de plano de trabalho para estruturação inicial de componente curricular 0

Orientação de estudantes na execução de planos de trabalho vinculados a programas, projetos, cursos e eventos institucionais

Orientação em empresas juniores credenciadas pelo Ifes

Subtotal 4

1.3.1 - Detalhamento - Execução de plano de trabalho para estruturação inicial de componente curricular

Componente curricular CH semanal

Preparação e manutenção de atividades curriculares de programas, projetos e eventos de ensino

Subtotal (menor ou igual à carga horária de aulas + mediação pedagógica) 0

Coordenação de programas e projetos de ensino

Subtotal 0

1.3.2. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Ensino – Programas, Projetos e Eventos

Página 4



Novo

Tipo de Atuação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

CH semanal

1.4. Mediação pedagógica

Componente curricular CH semanal

Subtotal 0

Coordenação de eventos de pesquisa

Execução de prestação de serviços técnico-científicos de pesquisa

Participação em equipes executoras de programas, projetos, cursos e eventos de pesquisa para execução de atividades extracurriculares

2. Atividades de Pesquisa

Atividade CH semanal

Coordenação de programas e projetos de pesquisa - Coordenação de três trabalhos de pesquisa, sendo dois PIBICs e um PIBIT, sendo destinado para cada um 02 horas, conforme detalhamento abaixo.6

Coordenação de cursos de pesquisa

2.1. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Pesquisa

Tipo de Participação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

CH semanal

Participação em equipes executoras de ações de pesquisa para execução de atividades curriculares

Preparação e manutenção de atividades curriculares de ações de pesquisa

Subtotal 6

Coordenador 02 horas

Coordenador 02 horas

Coordenador 02 horas

Atividade CH semanal

Coordenação de programas e projetos de extensão

Coordenação de cursos de extensão

3. Atividades de Extensão

Participação em equipes executoras de ações de extensão para execução de atividades curriculares

Preparação e manutenção de atividades curriculares de ações de extensão

Subtotal 0

Coordenação de eventos de extensão

Execução de prestação de serviços técnico-científicos de extensão

Participação em equipes executoras de programas, projetos, cursos e eventos de extensão para execução de atividades extracurriculares

3.1. Detalhamento - Coordenação e Participação em Ações de Extensão

Tipo de Participação
(Coordenação ou Participação,

indicando se é Bolsista se for o caso)

CH semanal

4. Atividades de Gestão

Período de vigência 
(se houver)

CH semanal

Subtotal 0

5. Atividades de Representação
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Permanente 1

02 anos 1

1

Permanente 1

02 anos 1

Período de vigência 
(se houver)

CH semanal

6. Outras atividades

Número da portaria
(se houver)

CH semanal

Subtotal 5

 Total de atividades de plano(s) de trabalho de bolsista 0

Subtotal 0
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