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: Marcus Vinícius Scherrer de Araújo

Matrícula Siape: 2310813

Classe / Nível: D / 301
Lotação: campus Santa Teresa
Período de avaliação: 2020/1
Justificativa de cumprimento
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
Este RIT trata apenas das atividades realizadas a partir de 16/07/2020 pois estive afastado para cursar
doutorado até a data de 15/07/2020 (PORTARIA Nº 253/2018 DG - Santa Teresa). Por esse motivo, não
houve elaboração de PIT para o semestre 2020/1, já que a previsão do meu retorno do afastamento indicava
retomada de minhas atividades apenas no semestre de 2020/2. No entanto, devido à pandemia de COVID19, o semestre de 2020/1 não finalizou dentro do período previsto. Sendo assim, ao retomar minhas
atividades, atendi às demandas da Coordenadoria do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, à qual
sou vinculado. O relatório a seguir trata dessas atividades.
1 - ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 – Avaliação discente: não houve
1.2 - Disciplina Ministrada:
Zoologia II – Licenciatura em Ciências Biológicas. A disciplina já havia sido iniciada pela
professora substituta. No entanto, ela havia saído de licença maternidade antes do meu retorno e
a disciplina permaneceu inativa durante esse período. Retomei as atividades do componente na
modalidade de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP), imposta pela situação da
pandemia. A disciplina está programada para finalização no início de dezembro de 2020.
2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO
2.1 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas:
[X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%
2.2 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo [X] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%
2.3 - Participação em curso de formação stricto sensu:
Doutorado em Biologia Animal, Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas (Biologia
Animal) / Universidade Federal do Espírito Santo. Durante o primeiro semestre do ano de 2020

cursei o semestre final do referido doutorado, concluído em 31 de julho de 2020 (conforme
diploma em anexo).
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