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: 2021/01
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 2 para o curso Técnico em INFORMÁTICA
PARA INTERNET integrado ao ensino médio (2TIST);
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);
6 aulas semanais (5) de GEOGRAFIA 3 para o curso Técnico em Agropecuária integrado
ao ensino médio (3ª A,B e C Agrop);
1 aula semanal (1h) de Biogeografia, disciplina do 7º período da Lic. Biologia;
4 aulas semanais (4h) na Lic. Geografia (Ifes Nova Venécia, mobilidade autorizada pela
Portaria nº 111, de 4 de maio 2021), disciplina de Geografia da População
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 – 13h35min de CH semanal no PIT
e 15,01 neste RIT. A observação 3 elucida a discrepância.
•
Atendimento a estudantes em horário extraclasse – 3,3h de CH semanal
Obs 3.: As aulas na turma MAIEM2 foram assumidas no decorrer do semestre, por isso não
constaram na entrega do PIT 2021/1, mas constam nesse RIT.

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO
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 108, de 30 de abril de 2021, prorrogada pelas
portarias nº 142, de 23 de junho de 2021, e nº 237, de 20 de setembro de 2021) – ocupo a
presidência; notar que o comprovante anexo é apenas da portaria mãe, sendo as demais
passíveis de serem obtidas pelos links abaixo:
01797913B2A647DB3990A2D20C3F6B19 (ifes.edu.br)
E09614728A92B6A865C998CD09B69E76 (ifes.edu.br)
6F3B8C7449B1200B946208416673F64E (ifes.edu.br)
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);
Membro da Comissão local para Estruturação das Discussões Internas da Minuta das Diretrizes
Institucionais para oferta de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do Ifes Campus Santa Teresa,
instituída pela Portaria nº 166, de 20 de julho de 202;
Membro da Comissão responsável pela organização da Semana da Diversidade de 2021, instituída pela
Portaria nº 269, de 14 de outubro de 2021;

•
•
•

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

Participou como Membro Externo da banca examinadora da Dissertação de Mestrado em
Políticas Públicas e Desenvolvimento Local do discente Igor Junior das Neves Borges
(Emescam);

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
•

Não houve no período

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
Coordenador do Núcleo de Relações Internacionais (NRI) do Ifes Campus Santa Teresa,
conforme instituído pela Portaria nº 191, de 11 de agosto de 2021.

Data:
___________________________________
Assinatura Docente
___________________________________
Assinatura do Coordenador

