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: Tiago Dalapicola

Matrícula Siape: 2194832

Classe / Nível: D302
Lotação: Campus Santa Teresa
Período de avaliação: 2020/02
Justificativa de cumprimento
1 - ATIVIDADE DE ENSINO
1.1 - Avaliação discente – não foi realizada
1.2 - Disciplinas Ministradas
•
•
•
•
•
•
•

2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 1 para o curso Técnico em Agropecuária
integrado ao ensino médio (1B Agrop);
2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 1 para o curso Técnico em INFORMÁTICA
PARA INTERNET integrado ao ensino médio (1 TIST);
2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 2 para o curso Técnico em MEIO AMBIENTE
integrado ao ensino médio (2MA);
2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 3 para o curso Técnico em MEIO AMBIENTE
integrado ao ensino médio (3MA);
2 aulas semanais (1,67h) de GEOGRAFIA 3 para o curso Técnico em Agropecuária
integrado ao ensino médio (3ª Agrop);
1 aula semanal (1h) de GEOGRAFIA para o curso Técnico em AGROINDÚSTRIA integrado
ao ensino médio (Proeja N4);
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

Obs 1.: como o extrato das disciplinas anuais é o gerado para o 1º semestre, solicito excluir aquelas
disciplinas semestrais e que se encerraram em tal semestre, não tendo tido continuidade no segundo,
que no documento comprobatório, foram grafadas em vermelho;
Obs 2.: para as aulas supracitadas, que foram ministradas no formato APNP, houve o desdobramento
tanto em tempo de preparação necessário, bem como atendimento ao alunado, conforme declarado
no PIT 2020/2 e informado abaixo:
•
Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino – 10h35min de CH semanal
•
Atendimento a estudantes em horário extraclasse – 3h de CH semanal

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO
2.2 - Orientação de monografia de especialização –
•

Discente: Nilcemar Alves Cabrel Júnior; Título do TCF: Mapas “menores” na educação
contemporânea e o uso dos cotidianos na construção de mapas alternativos
Obs.: no documento comprobatório apresentado, considerar apenas o item referente ao
discente supracitado, pois as orientações das demais discentes já foram declaradas no RIT
2020/1.

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes –
• Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto para ministrar a
disciplina de Geografia (portaria nº 25, de 22 de fevereiro de 2021)
2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos –
• 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;
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino
•

Representante titular das coordenações de curso técnico no Conselho de Gestão do campus
ST, conforme a Portaria Nº 417, de 19/12/2019;
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);
Atividades da comissão responsável pela elaboração dos Calendários Acadêmicos dos Cursos
Técnicos Integrados e dos Cursos Superiores do Ifes Campus Santa Teresa para o ano letivo de
2021 (portaria nº 44, de 5 de março de 2021);

•
•

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado
•
•

Participou como Membro Externo da banca examinadora do Projeto de Qualificação de
Mestrado do discente IGOR JUNIOR DAS NEVES BORGES (Emescam);
Participou como Membro Titular Externo da banca examinadora da Dissertação de Mestrado
da discente ISABELA VILELA TERRA (Emescam).

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado
•

Participou como Examinador Titular Externo na Comissão Examinadora de Defesa de Tese
da doutoranda Regina de Marchi Lyra Oliveira (Ufes);

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu
•
•

Discente: Irinete Otto Pilger; data de defesa: 11 de dezembro de 2020;
Discente: Nilcemar Alves Cabrel Júnior: 14 de dezembro de 2020.
Obs1.: no caso do documento comprobatório da primeira, desconsiderar nomes evidenciados
em vermelho, por serem alusivos a bancas que já foram declaradas no RIT 2020/1.
Obs2.: nesse caso deste último, o comprovante é a ata de defesa de Trabalho de Conclusão
Final.

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%

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional
•

Atuou no primeiro quadrimestre de 2021 como parecerista ad hoc de uma contribuição,
recebida no formato de artigo científico, encaminhada para apreciação da Revista Estudos
Geográficos da Unesp Rio Claro (SP).

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO
•

Não houve no período

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC
Coordenação do curso Técnico em Agroindústria integrado ao ensino médio na modalidade
EJA (Proeja), conforme a Portaria Nº 3000, de 16/12/2019
6 – OUTROS
Professor convidado da Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Geografia do Campus Nova
Venécia para ministrar a disciplina “Geografia da População” durante o semestre letivo de
2021/1, às terças-feiras, com carga horária de 08 (oito) horas semanais, com mobilidade
autorizada pela portaria nº 111, de 4 de maio de 2021.
Obs.: Informação prestada a caráter elucidativo. A condição descrita não tem impacto no PIT
docente. Se deve ao fato de que além do registro, parte do semestre letivo de 2021/1 do campus
Nova Venécia se sobrepõe ao final do semestre letivo 2020/2 do campus Santa Teresa.

Data:
___________________________________
Assinatura Docente
___________________________________
Assinatura do Coordenador

