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RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE 

Nome: TIAGO DALAPICOLA Matrícula Siape: 2194832 

Classe/Nível: D – 302  

Lotação: CAMPUS SANTA TERESA 

Período de avaliação: 2020/01 

 

Justificativa de cumprimento 
 
 

o Atividade de Ensino 
o 2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 1 para o curso Técnico em 

Agropecuária integrado ao ensino médio (1B Agrop); 
o 2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 1 para o curso Técnico em 

INFORMÁTICA PARA INTERNET integrado ao ensino médio (1 TIST); 
o 2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 2 para o curso Técnico em 

MEIO AMBIENTE integrado ao ensino médio (2MA); 
o 2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 3 para o curso Técnico em 

MEIO AMBIENTE integrado ao ensino médio (3MA); 
o 2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 3 para o curso Técnico em 

Agropecuária integrado ao ensino médio (3A Agrop); 
o 1 aula semanal (1h) de GEOGRAFIA para o curso Técnico em 

AGROINDÚSTRIA integrado ao ensino médio (Proeja N4); 
o 1 aula semanal (0,83) da disciplina de Biogeografia para o 7º período 

do curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas 
(compartilhada com o prof. Vilácio, que responde por 2/3 da CH de 45h 
da disciplina, por isso, embora sejam 3 aulas semanais, conforme o 
diário que está em meu nome, eu declaro 1/3 desse valor; 

o Temática integradora (Proeja) – responsabilidade pelo preenchimento 
do diário, já que a CH é compartilhada e não regular em cada semana 
do semestre. Nesse caso, transmito apenas a informação sobre a 
característica da disciplina, sem pretensão de contabilização de CH. 



 
 

o Atividade de Apoio ao Ensino 
o Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-

pedagógicas com o percentual entre 75 e 100%; 
o Atendimento e participação em reuniões de cunho 

pedagógico/administrativo com o percentual entre 75 e 100%; 
o Houve a orientação de estudantes em projetos finais curriculares, no 

caso, 4 alunas finalistas do curso de pós-graduação em Educação e 
Gestão Ambiental, uma a mais do que o número apresentado no PIT, 
em fevereiro desde ano corrente; 

o Houve atendimento a estudantes em horário extraclasse, 
possivelmente em quantidade de horas semanais superior a quanto 
informado no PIT apresentado no início do semestre letivo (2h), em face 
de todas as dificuldades impostas pelo contexto da pandemia e as 
novidades de difícil assimilação trazidas pela necessária adoção das 
Atividades pedagógicas não presenciais; 

o Observo que no PIT aprovado e publicado consta a Coordenação de 
programas e projetos de ensino, que no caso, teria se tratado da 
participação na Simulação Geopolítica do Ifes, evento esse que foi 
cancelado em função da pandemia. 

 
 

o Atividade de Extensão 
o Não há para o período. 

 
 

o Atividade de Pesquisa 
o Houve a Coordenação de programas e projetos de pesquisa, no 

caso, com a orientação de dois alunos que apresentarão seus 
resultados na Jornada de Integração do Ifes, a partir de 30/11. O projeto 
é intitulado “Mortalidade por causas externas na Microrregião de Santa 
Teresa/ES: 2007-2016”, cadastrado na PRPPG sob o número 
PJ0005080; 

o Início dos trabalhos da pesquisa aprovada no Edital PICTI 2020 (Edital 
01/2020), intitulada “Reconhecimento de Indicações Geográficas em 
Santa Teresa/ES para bebidas derivadas de uva e jabuticaba: 
verificação da existência de pré-requisitos”. 

 
 

o Atividade Administrativa 
o Coordenação do curso Técnico em Agroindústria integrado ao ensino 

médio na modalidade EJA (Proeja), conforme a Portaria Nº 3000, de 
16/12/2019. 

 
 

o Outros 
o Representante titular das coordenações de curso técnico no Conselho 

de Gestão, conforme a Portaria Nº 417, de 19/12/2019; 



o Membro suplente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas do Ifes Campus Santa Teresa (Portaria nº 50, de 17 de 
fevereiro de 2020); 

o Atividades da comissão organizadora do Dia Internacional da Mulher 
(Portaria nº 53, de 17 de fevereiro de 2020); 

o Atividades da comissão responsável pela elaboração das normativas 
para Visitas Técnicas (Portaria nº 87, de 04 de março de 2020); 

o Presidência da comissão organizadora do Seminário Regional de 
Agroindústria (presidência) (Portaria nº 83, de 27 de fevereiro de 
2020); 

o Atividades da comissão organizadora da Semana do Meio Ambiente 
(membro) (Portaria nº 80, de 27 de fevereiro de 2020); 

o Atividades da comissão responsável por fazer Estudo de Demanda e 
apresentação de Projeto Pedagógico de novo Curso Proeja 
(Portaria nº 227, de 21 de julho de 2020) – ocupo a presidência de 
facto, por decisão dos pares; 

o Atividades da comissão responsável pela elaboração da proposta de 
adequação do Regimento Interno do Conselho de Gestão do Ifes 
Campus Santa Teresa (Portaria nº 203, de 29 de junho de 2020); 

o Atividades da comissão organizadora da Semana da Diversidade 
(Portaria nº 294, de 18 de setembro de 2020); 

o Elaboração de projetos: 

• Chamada interna Proex (propostas institucionais no Edital 
Nacional do Conif) “Subsídios para o enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 através da análise da sazonalidade, espacialidade, 
disponibilidade de recursos médicos e características 
sociodemográficas dos óbitos por doenças respiratórias no 
Espírito Santo entre 1999 e 2018”; 

o Avaliação de trabalhos no Edital PICTI 2020 (5 planos de trabalho) na 
condição de avaliador/comitê; 

o Três artigos submetidos a periódicos e um já publicado sobre a 
toponímia do ES; 

o Participação como membro titular externo da banca de mestrado 
intitulada “POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DOS RESÍDUOS DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE EM UM MUNICÍPIO DO SUL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO/ES”. 
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_________________________________ 
Assinatura do Docente 
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__________________________________ 
Assinatura do Coordenador 

 
Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da 

coordenadoria/colegiado em que foi aprovado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


