
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 18/2019,  

DE 1 DE JULHO DE 2019 

  

ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho 

 

 

Nome:  Juliana Macedo Delarmelina               Matrícula Siape: 2948410 

Classe / Nível: D102 

Lotação: Coordenadoria de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Santa Teresa 

Período de avaliação: 2019/02 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente  

1.2 - Disciplinas Ministradas  

- 08 aulas semanais (6h40min) referentes à disciplina BIOL.063 - Fisiologia Vegetal para o curso de 

Licenciatura em Biologia. 6h40min de planejamento.    

- 03 aulas semanais (2h30min) referentes à disciplina BIOL.075 – Biotecnologia para o curso de 

Licenciatura em Biologia. 2h30min de planejamento.  

- 06 aulas semanais (6h) referentes à disciplina AGR.108 - Anatomia e Morfologia Vegetal para o 

curso de Agronomia. 6h de planejamento.   

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso+ 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

2.3 - Coorientação de monografia de especialização  

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento - 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma)  

2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão  

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 

2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos  



2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado 

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado  

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu 

- Participação da banca da aluna Marília Dias Flor Ribeiro – 18/12/2019 

2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes  

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

   [x] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

[x ] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas 

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas  

2.25 - Participação em curso de graduação  

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de 

formação  

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação  

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes  

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 

3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  

3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico 

3.6 - Capítulo de livro  

3.7 - Prefácio de livro  

3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico  

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 

3.9.1 - Qualis A1  

3.9.2 - Qualis A2  

3.9.3 - Qualis B1  

3.9.4 - Qualis B2  

3.9.5 - Qualis B3  

3.9.6 - Qualis B4  

3.9.7 - Qualis B5  

3.9.8 - Qualis C  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 

3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 

3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 

3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 

3.16 - Resenha em periódico 



3.17 - Artigo em periódico nacional 

3.18 - Artigo em periódico internacional 

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 

3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 

3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 

3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 

3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 

3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 

3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 

3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 

3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais 

3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais 

3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 

3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 

3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 

3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 

3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 

3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 

3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional 

3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 

3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 

3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 

3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 

3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  

3.57 - Manutenção de obra artística  

3.58 - Maquete 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 



extensão, aprovados pelo Ifes 

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal 

4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal 

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes 

4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes 

4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas 

4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão 

4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

projeto 

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas) 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 

4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes 

4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável 

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 

4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas 

5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos 

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos e 

registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado 

5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado 

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos 

                    5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 

pelos pares 

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq) 

5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia 

5.2 – Cargo / Função  

5.2.1 - Reitor 

5.2.2 - Pró-Reitores 

5.2.3 - Diretores de Campi 

5.2.4 - Cargos de CD 

5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe 

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 
 

6 – OUTROS  

         Composição da Comissão de Ética no Uso de Animais do Ifes (CEUA-Ifes) - Portaria nº 852, de 4 de 



abril de 2019. Carga horária: 4 horas semanais.     
         Participação da Comissão   Técnica   de   Apoio   às   Demandas   dos   Laboratórios   do   Ifes- 
Campus Ibatiba – Portaria nº 201-GDG, de 20 de maio de 2019. Data de saída: 09/09/2019.  
        5 horas semanais destinadas ao atendimento de alunos. 
 

 

  
 

Data:      

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 
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Cód. CONARQ 023.14

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

REITORIA

PORTARIA Nº 852, DE 4 DE ABRIL DE 2019.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, nomeado pelo Decreto MEC de 17.10.2017,
publicado no DOU de 18.10.2017, seção 2, página 1, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a Portaria nº  , de  23.10.2018, referente  à alteração da2321
composição da  , que passa aComissão de Ética no Uso de Animais do Ifes (CEUA-Ifes)
vigorar conforme a relação constante no Anexo I.

                Art. 2º Atribuir carga horária semanal de 10 (dez) horas ao coordenador(a), de
08 (oito) horas ao vice-coordenador(a), de 04 (quatro) horas aos membros titulares e
suplentes da CEUA/Ifes, para se dedicarem às atividades desta Comissão.

Art. 3º Ficam mantidos os demais termos da referida portaria.

JADIR JOSE PELA
Reitor



Instituto Federal do Espírito Santo. Assinado digitalmente no GeDoc por Jadir José Pela (Reitor).
Chave de autenticidade do documento: 361577EE-F2D16129-20B0427C-503914B4
Consulte o certificado do documento para checar a assinatura digital. Verifique a autenticidade em https://gedoc.ifes.edu.br

Anexo I - PORTARIA Nº 852, DE 04 DE ABRIL DE 2019

Composição de Membros da Comissão de Ética no Uso de Animais do Ifes
(CEUA/Ifes)

Coordenadora: SHERRINE QUEIROZ FERMO DE ANDRADE (Campus Itapina)
Vice-coordenador: GABRIEL DOMINGOS CARVALHO (Campus Piúma)

Titular: FABRÍCIO ALBANI OLIVEIRA – Médico Veterinário (Campus de Alegre)
Suplente: PRISCILLA CORTIZO COSTA PIERRO – Médico Veterinário (Campus de Alegre)

Titular: JULIANA MACEDO DELARMELINA – Biólogo (Campus São Mateus)
Suplente: CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO BARBOSA  – Biólogo (Campus Piúma)

Titular: NAIR ELIZABETH BARRETO RODRIGUES – Docente (Campus Santa Teresa)
Suplente: DAYSE ALINE SILVA BARTOLOMEU DE OLIVEIRA  – Docente (Campus Piúma)

Titular: JULIANO PELIÇÃO MOLINO (Campus Montanha)
Suplente: DÂMARIS DE SOUZA GUIMARÃES DAFLON (Campus Montanha)

Titular: LUCIENE LIGNANI BITENCOURT (Campus Itapina)
Suplente: ANDERSON LUIZ DE ARAÚJO (Campus Santa Teresa)

Titular: BRUNO HOSKEN POMBO – Sociedade Protetora de Animais do ES (SOPAES)
Suplente: ROBERTA BITENCOURT MOREIRA – Sociedade Protetora de Animais do ES
(SOPAES)

Obs:  As  funções  estão  adequadas  ao  Cadastro  das  Instituições  de  Uso  Científico  de  Animais
(CIUCA) do  Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) vinculado ao
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA

Avenida Sete de Novembro, nº 40, Centro – Ibatiba/ES – CEP 29.395-000 

(28) 3543-5500 – RAMAL 5518

GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

PORTARIA Nº 201-GDG, DE 20 DE MAIO DE 2019

Designa comissão.

O  DIRETOR-GERAL  DO  CAMPUS  IBATIBA,  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, nomeado pela Portaria nº 3.277 de

22.11.2017, da Reitoria deste Ifes, publicada no D.O.U. em 23.11.2017, no uso de suas atribuições legais,

e considerando o contido na Portaria nº 1070-2014, GAB-Reitoria-Ifes, de 05.06.2014,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar Comissão Técnica de Apoio às Demandas dos Laboratórios do Ifes

Campus Ibatiba, que passará a ser composta pelos seguintes membros:

I - Anna Isabel Guido Costa, Siape nº 1166762.

II - Aldo Marcello Costa Bicalho, Siape nº 2162618.

III - Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho, Siape nº 1627569.

IV - Benvindo Sirtoli Gardiman Júnior, Siape nº 2970561.

V - Dihego de Oliveira Azevedo, Siape nº 2113727.

VI - Diogo de Azevedo Lima, Siape nº 2250174.

VII - Fábio Arthur Leão de Souza, Siape nº 2339121.

VIII - Ivanete Tonole da Silva, Siape nº 1858669.

IX - Jefferson Nascimento Braga, Siape nº 3011723.

X - Juliana Macedo Delarmelina, Siape nº 2948410.

XI - Juscelino Alves Henriques, Siape nº 2277339.

XII - Onair Mendes de Oliveira, Siape nº 1373160.

XIII - Paula Karolina Rangel Amorim, Siape nº 2315162.

XIV - Remilson Figueiredo, Siape nº 2161996.

XV - William Macedo Delarmelina, Siape nº 2412813.

Parágrafo único - A comissão será presidida pela servidora designada no inciso I.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CAMPUS IBATIBA

Avenida Sete de Novembro, nº 40, Centro – Ibatiba/ES – CEP 29.395-000 

(28) 3543-5500 – RAMAL 5518

GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Eglon Rhuan Salazar Guimarães
Diretor-Geral




