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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 Mezzomo Flores

Matrícula Siape: 2338611

Classe / Nível: D- 301
Lotação: Direção de Ensino/ Coordenação Técnico em Meio Ambiente.
Período de avaliação: 2020.1.
Justificativa de cumprimento
1 - ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 - Avaliação discente
(Não foram realizadas avaliações no período considerado).
1.2 - Disciplinas Ministradas
EXTRATO DE DISCIPLINAS - Filosofia (Ensino Médio Técnico Integrado – Técnico Integrado em
Agropecuária, Técnico Integrado em Meio Ambiente e Técnico Integrado em Informática– 13 turmas).
2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO
2.2 - Orientação de monografia de especialização:
DECLARAÇÃO - Orientação de Trabalho de Conclusão Final de (3 discentes) do curso de PósGraduação em Práticas Pedagógicas do IFES/Cefor.
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino:
PORTARIA 63/2020 - Membro da Comissão responsável pelo concurso de Postais IFES/ Campus
Santa Teresa.
PORTARIA 87/2020 - Membro da Comissão responsável pela elaboração das normativas para Visitas
Técnicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo/ Campus Santa
Teresa.
PORTARIA 90/2020 - Membro da Comissão responsável pela coordenação dos estudos, discussões
e eventos sobre as Diretrizes Indutoras do Ensino Médio Integrado dos Cursos Técnicos no âmbito
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Campus/Santa Teresa.
PORTARIA 294/2020 - Membro da Comissão Organizadora da Semana da Diversidade do IFES/
Campus Santa Teresa – 2020.
PORTARIA 314/2020 - Membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas – IFES Campus
Santa Teresa
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.
Cursos online - CERTIFICADOS
Cineclubismo e Educação: possibilidades do cinema no contexto escolar.
Poesia Grega (Segunda edição).
Leitura, análise e método: Anton Tchekhov e Liev Tolstoi.
Motivação em sala de aula: elementos para uma boa prática docente.
Desenvolvimento de apresentação com slides.
Ensino Híbrido: uma introdução ao tema.
Relações Étnico-Raciais no Brasil: Período Colonial.
Recursos educacionais abertos: repensando a produção de conteúdos.
Aula Leve – MOOC para Formação Gratuita em Oficinas de Estudo.
Infografia.
Uso educacional do Canva.
2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas.
Cursos online - CERTIFICADOS
Imagens para pensar o outro
Docência em EaD: Planejamento Pedagógico de Disciplinas
Direitos Humanos: uma declaração universal
Educação em Direitos Humanos
Moodle em ação: atividades e recursos

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas
Cursos online - CERTIFICADOS
Mediadores Pedagógicos em EaD
História e cultura afro-brasileiras e suas responsabilidades sociais
Moodle para educadores
Formação de Mediadores em Educação para Patrimônio
Curso de formação de orientadores para Trabalhos de Conclusão Final em EaD
4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO
4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão
apoiado por Instituição Federal
PORTARIA 371/2019 - Designação, em 18 de novembro de 2019, à função de professora
colaboradora do Núcleo de Memória do Ifes- Santa Teresa,com vigência de 2019/2 a 2020/1.
PORTARIA 43/2020 - Membro do Núcleo de Arte e Cultura – IFES/Santa Teresa.
5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares
PORTARIA 1403/2020 REI - Membro da Comissão de Estudos das especificidades de oferta
das disciplinas de Sociologia e Filosofia no âmbito do IFES.

5.2.4 - Cargos de CD:
Coordenadora na Coordenadoria Geral de Ensino – Portaria 2388/REI de 18/09/2017, até 17 de
março de 2020 (PORTARIA 664/2020 REI).
Substituta da Coordenadoria Geral de Ensino – Portaria 111/DG (em vigência, a partir do dia 23 de
março de 2020).
6 – OUTROS
Devido à suspensão das aulas em 18 de março de 2020, em função da Pandemia de Coronavírus,
as atividades docentes, como registro do ponto, participação em reuniões e contatos com os estudantes,
passaram a ser realizadas de modo remoto. Também a partir deste período iniciei cursos de capacitação e
formação continuada nas áreas de interesse e de capacitação para a utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação Digitais e, desde fevereiro, para a atuação como professora orientadora da PósGraduação EaD em Práticas Pedagógicas (conforme lista em anexo e a certificação apresentada).
Com a retomada das atividades pedagógicas no dia 25 de maio, amparada pela Resolução 01/2020
CS/Ifes, as disciplinas foram ofertadas no modo de Atividades Pedagógicas Não-Presenciais, previstas em
planejamento quinzenal no Anexo I da Resolução, encaminhado para o setor Pedagógico e a Coordenações
de Curso. A carga horária prevista de aulas presenciais e planejamento foram transferidas para as
atividades de planejamento, manutenção, atendimento, criação e produção de materiais didáticos e correção
de avaliações, feitas em domicílio e ofertadas de forma remota.
As atividades foram ofertadas integralmente pela Plataforma Moodle e houve a participação em
cursos de capacitação e eventos ofertados pelo IFES para operacionalizar a criação de conteúdos e
mediação da Plataforma. Registro que a maioria dos materiais ofertados aos estudantes foram de edição e
criação autoral própria. Neste sentido, todos os cursos de capacitação online (do planejamento em EaD ao
tipo de licenciamento de materiais produzidos) feitos com este fim foram de extrema importância para o
aprendizado e realização das atividades remotas neste período.

Data: 14/12/2020.
___________________________________
Assinatura Docente
___________________________________
Assinatura do Coordenador

