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: Ednaldo Miranda de Oliveira

Matrícula Siape: 2156961

Classe / Nível: D/302
Lotação: Coordenadoria do Curso de Agronomia – Ifes Santa Teresa
Período de avaliação: 1º semestre letivo de 2020 (2020/1)
Justificativa de cumprimento
1 - ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 - Avaliação discente
- não houve avaliação discente devido às APNP.
1.2 - Disciplinas Ministradas
Neste primeiro semestre lecionei as disciplinas:
- Geoprocessamento (33,33 horas) para a 2ª série “A”;
- Técnicas de Recuperação de Áreas Degradadas (33,33 horas) para a 3ª série “A”;
- Prevenção e Controle da Poluição (33,33 horas) para a 3ª série “A”;
- Topografia (60 horas), para o 5o período do curso de Agronomia.
- Agricultura de Precisão (45 horas), para o 7o período do curso de Agronomia.
o

- Geomática Básica (45 horas), para o 9 período do curso de Agronomia.
o

- Recuperação de Áreas Degradadas (45 horas), para o 9 período do curso de Agronomia.
2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO
2.1 - Orientação de monografia de fim de curso
- Fabiana Arndt (Graduação) – Palha de café como substrato alternativo para mudas de pau-ferro
(libidibia ferrea).
2.2 - Orientação de monografia de especialização
- Julielza Betzel Baldotto (Pós-Graduação) – Estimativa de produção de sedimentos através de
modelagem matemática e SIG na bacia hidrográfica do rio Santa Maria do Doce-ES.
- Alessandra dos Santos Vieira (Pós-Graduação) - Análise do espaço livre privado: o caso da
Pedreira Rio Doce, Vitória/ES.
- Irinete Pilger (Pós-Graduação) – Delimitação de áreas susceptíveis a inundação no município de
Santa Teresa – ES.
2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão
- Vinicius Bonatto Roldi - Desempenho da casca de tangerina como coagulante natural no

tratamento da vinhaça
- Lillya Mattedi - Desempenho da casca de tangerina como coagulante natural no tratamento de
águas residuárias de suinocultura
- Vinicius Auer Xavier Schwenck - Água residuária da criação de Lambari (Astyanax bimaculatus)
no cultivo de alface (Lactuca sativa)
- Kevilin de Jesus Leite - Produção de lambari (Astyanax bimaculatus) com o arraçoamento de
três tipos de rações comerciais

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)
- Ivy Renon Pereira (20181 Maiem 0163)
- Sarah Marques de Araujo (20181 Maiem 0228)
- Alexandre Volpi Blank (20191 Agrop 0275)
- Maria Julia Moreira Câmara (20191 Maiem 0241)
- Victoria Amaro Batista da Luz (20191 Maiem 0098)
- Heitor Fink Zambom (20191 Maiem 0101)
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino
- Membro do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Agronomia
2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu
- Fabiana Arndt (Graduação) – Palha de café como substrato alternativo para mudas de pau-ferro
(libidibia ferrea).
- Rodrigo Junior Nandorf (Graduação) – Desempenho de filtros constituídos de engaço de
bananeira no tratamento de águas residuárias da suinocultura.
- Lillya Mattedi (Graduação) – Casca de tangerina e resíduos da vitivinicultura como coagulantes
alternativos no tratamento de vinhaça.
- Julielza Betzel Baldotto (Pós-Graduação) – Estimativa de produção de sedimentos através de
modelagem matemática e SIG na bacia hidrográfica do rio Santa Maria do Doce-ES.
- Alessandra dos Santos Vieira (Pós-Graduação) - Análise do espaço livre privado: o caso da
Pedreira Rio Doce, Vitória/ES.
- Rogério Simões Lopes Truglio (Pós-Graduação) - Coloração e aroma de frutos artificiais nas
taxas de predação por animais em área florestal.

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%

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu
- Pós-graduação lato sensu em práticas pedagógica para professores
3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes
- Projeto de pesquisa Reuso da água captada de um sistema de criação de lambari (Astyanax
bimaculatus) no Cultivo de Alface (Lactuca sativa) – Protocolo 23156.001732/2019-67
- Desempenho da casca de tangerina como coagulante natural no tratamento de vinhaça e águas
residuárias de suinocultura

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes
- Produção de Phaseolus vulgaris L. em sistemas agroflorestal e convencional e seus efeitos
sobre o solo – Protocolo 23156.001775/2019-42
- Coeficiente de cultura e lâmina de irrigação no manejo do mangarito (Xanthosoma mafaffa
Schott) – Protocolo 23156.001774/2019-06
3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes
3.9.3 - Qualis B1
1 - Propagation and initial development in lychee plants
3.9.5 - Qualis B3
2 - Determinação do coeficiente de cultura e ajuste do irrigâmetro para o manejo da irrigação de
milho (zea mays l.) para silagem
3 - Coeficiente de cultura por lisímetria da variedade de sorgo forrageiro sf – 15 (sorghum
bicolor l. Moench)
3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais
regionais
- Membro da comissão responsável pela Semana do Meio Ambiente (Port. 64)
4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO
4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão
apoiado por Instituição Federal
- Professor colaborador do Programa “Fortalecimento do Polo de produção de cachaça de São
Roque do Canaã”.
5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5.1- Atividades de desempenho gerencial
5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos
- Membro do Colegiado do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação e Gestão
Ambiental.
- Membro do Colegiado do Curso de Agronomia.
6 – OUTROS
- Professor Orientador da Empresa Jr. de Agronomia do Ifes Campus Santa Teresa – Agrifes Jr.
- Membro de Comissão responsável pela Avaliação do Desempenho Docente e Aprovação do Relatório
Individual de Trabalho (RIT) dos Docentes (Port. 185).
- Membro da Comissão Setorial Permanente de Pessoal Docente (Port. 126).
- Comissão responsável pela Avaliação do Desempenho Docente para Progressão/Promoção Funcional
(Port. 317)
- comissão responsável pelos estudos técnicos e dimensionamento do Sistema de Tratamento de Esgoto
Doméstico da Rua dos Servidores II (Port. 252).
Data: 20/11/2020
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Assinatura Docente

___________________________________
Assinatura do Coordenador

