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: D301
Lotação: Coordenadoria de Licenciatura em Ciências Biológicas – Campus Santa Teresa
Período de avaliação: 2020/01
Justificativa de cumprimento
1 - ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 - Avaliação discente
1.2 - Disciplinas Ministradas
- 08 aulas semanais (6h40min) referentes à disciplina BIOL.059 – Botânica III (CH 90h) para o curso de
Licenciatura em Biologia. 6h40min de planejamento.
- 06 aulas semanais (5h) referentes à disciplina BIOL.013 – Botânica I (CH 75h) – Botânica I para o
curso de Licenciatura em Biologia. 5h de planejamento.
- 06 aulas semanais (6h) referentes à disciplina AGR.112 – Sistemática Vegetal para o curso de
Agronomia. 6h de planejamento.

- As disciplinas foram ministradas presencialmente por 6 semanas, totalizando: 24 aulas presenciais
para AGR.112 – Sistemática Vegetal, 27 aulas presenciais para BIOL.013 – Botânica I e 33 aulas
presenciais para BIOL.059 – Botânica III.
- O mês de abril foi utilizado para fazer cursos e adaptações das disciplinas para oferta online.
- O restante da carga horária das disciplinas foi ofertado via Ambiente Virtual de Aprendizado (AVA).
- Para todas as disciplinas foram elaborados materiais audiovisuais (videoaulas), bem como material
teórico de apoio e material adaptado para impressão. Eventualmente tinha-se encontros por meio de
web conferência e o contato era facilitado por meio do aplicativo WhatsApp.

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
Orientação do aluno bolsista PIBIC Vanderlei Pinheiro dos Santos com o plano de trabalho
PT00009375 - Avaliação do potencial fitotóxico da água do Rio Santa Maria do Doce (ES, Brasil).
Projeto: Rio Santa Maria do Doce (ES, Brasil): Avaliação do potencial toxicogenético em sementes,
raízes e células meristemáticas de Lactuca sativa L.

Orientação da aluna voluntária Gislaine Kelen Galli com o plano de trabalho PT00009374 - Avaliação
do potencial citotóxico, genotóxico e mutagênico da água do Rio Santa Maria do Doce (ES, Brasil).
Projeto: Rio Santa Maria do Doce (ES, Brasil): Avaliação do potencial toxicogenético em sementes,
raízes e células meristemáticas de Lactuca sativa L.

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

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecido2s 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
- Curso: Ferramenta para Gravação de Videoaulas (CH: 5h). Centro de Referência em Formação e
em Educação a Distância – Cefor.
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
- Curso: Moodle para Educadores (CH: 60h). Centro de Referência em Formação e em Educação a
Distância – Cefor.

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 1351, DE
10 DE JULHO DE 2020. Carga horária: 4 horas semanais.
Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do Ifes Campus Santa Teresa. PORTARIA Nº 51, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
Composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Ifes Campus Santa
Teresa. PORTARIA Nº 50, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Planejamento das aulas:
O planejamento das aulas para a oferta em APNPs iniciou-se com a realização de 65h de cursos
preparatórios, sendo eles: Ferramenta para Gravação de Videoaulas (5h) e Moodle para Educadores (60h).
Durante os meses de março e abril foram elaborados materiais audiovisuais (slides, videoaulas autorais,
mapas conceituais), exercícios, material teórico de apoio (PDF), material teórico adaptado para impressão,
entre outros. As salas do ambiente virtual de aprendizagem foram elaboradas para oferta de novos
materiais/conteúdos quinzenalmente, na plataforma https://ava.cefor.ifes.edu.br/.
Para elaboração das aulas teóricas e demonstrações práticas foram realizadas expedições de campo
para coleta de materiais vegetais, com registro audiovisual simultâneo e/ou posterior, em um “estúdio”

improvisado. Devido a dificuldade de encontrar imagens e vídeos na internet, grande parte das imagens
utilizadas foram produzidas (autorais). Os vídeos foram 100% autorais.
Na disciplina Botânica I foram produzidas/divulgadas 31 videoaulas, das quais 13 foram
demonstrações práticas.
Na disciplina Botânica III e Sistemática Vegetal foram produzidas/divulgadas 62 videoaulas, das quais
22 foram demonstrações práticas.
Todos os vídeos foram previamente postados em um canal do YouTube (Juliana Macedo
Delarmelina). Somente os estudantes com o link (disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem - AVA)
possuía acesso (devido ao acesso limitado).
Todas as turmas tinham a liberdade de agendar web-conferências semanais. Foram realizadas uma
média de 4 web-conferências por turma. Em sua maioria para tirar dúvidas, corrigir alguns exercícios e explicar
a forma de condução de atividades avaliativas. Devido à dificuldade de acesso simultâneo dos alunos, não
adotei a estratégia de aulas síncronas. O contato professor-estudante foi facilitado/otimizado por meio do
aplicativo WhatsApp, E-mail e fóruns.
Ao final de cada quinzena ou bloco de conteúdo foi aplicada uma atividade, dentre as quais: tarefa,
questionário

objetivo,

questionário

discursivo,

construção

de

Blog,

interpretação

de

fotografias/fotomicrografias, fóruns, entre outros. Para todas as turmas foram elaboradas e aplicadas duas
avaliações: uma teórica e outra teórico “prática”. A disciplina Botânica III realizou apenas uma avaliação, uma
vez que a primeira (teórica) já tinha sido aplicada presencialmente, antes do início da pandemia (Covid-19).
Além disso, quinzenalmente foram elaborados material impresso adaptado (para os estudantes sem
acesso à internet) e um planejamento (Anexo I), para que assim todos os estudantes tivessem acesso ao
plano de conteúdos e atividades quinzenal.
A maior dificuldade em todo o processo foi o trabalho de maneira integral. Não foi possível reservar
sábados, domingos e feriados, talvez devido a minha inexperiência em preparar videoaulas e/ou outras
circunstâncias. Além disso, foi necessário adentrar a madrugada em diversos momentos para que fosse
possível produzir materiais (audiovisual com versão impressa e anexo I) dentro dos prazos estabelecidos. A
presença de uma criança de 2 anos, totalmente dependente da mãe, dificultou/sobrecarregou todo o processo.

Data:
___________________________________
Assinatura Docente
___________________________________
Assinatura do Coordenador

