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ANEXO I
Plano Individual Docente (PID)
Viviane Vasques da Silva Guilarduci

SEMESTRE

DOCENTE

1° Semestre
2019

DEPARTAMENTO/NÚCLEO
SIAPE
TELEFONE

Núcleo de Ambiente, Saúde e Segurança

1753433
(32) 988090045

EMAIL

Viviane.guilarduci@ifsudestemg.edu.br

Regime de Trabalho
( X ) Efetivo (

) Substituto/Temporário

(

) 40h

) 20h

(

( X ) 40h DE

Atividades de Ensino
Disciplina

Turma

Curso

Carga
horária (h)

1

Técnicas de laboratório

1° período

Controle Ambiental

4h*

2

Tópicos especiais em controle ambiental

3° período

Controle Ambiental

2h*

Atividades de preparação e manutenção do ensino:

3h

Estudo, planejamento e elaboração de materiais e de práticas pedagógicas, preparação
de aulas teóricas e práticas, organização de material pedagógico, produção e correção
dos instrumentos de avaliação e registro de atividades acadêmicas.
Atividades de apoio ao ensino:

4h

Atendimento de alunos extraclasse (física ou virtualmente), reuniões pedagógicas (área,
curso, departamento), conselhos de classe.
Atividades de orientação:

2h

Atividades relacionadas à orientação de estágio, orientação de Trabalhos de Conclusão
de Curso - TCC de nível técnico, de graduação e de pós-graduação, participação na
elaboração e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos.
Total da carga horária dedicada a atividades de ensino:
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Atividades de pesquisa e inovação

Carga
horária (h)

Coordenação de 2 projetos de pesquisa aprovado no edital 13/2018.
“Aplicação de bagaço de cana para sorção de óleo presente em efluente de lavagem
de motor.”
“Aplicação de bagaço de cana para sorção de corante Laranja EC-3R utilizado na
empresa São Joanense Têxtil Ltda”.
Orientação de alunos de iniciação científica Bic Jr.
Participação de grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do
CNPq.
Participação em banco de avaliadores de pesquisa, comitê ou comissão científica.
Participação em eventos acadêmico científico locais.
Preparação de artigo técnico-científico a ser publicado em anais de eventos
acadêmico-científicos locais, regionais, nacionais ou internacionais.
Atividades de extensão:

12h

Carga
horária (h)

Submissão e execução de Ação de extensão.

1h

Participação na semana de integração.
Participação do IF na Praça

Atividades de gestão institucional e representações
1
2

Carga
horária (h)

Chefia do setor de estágio e egressos.
Membro do colegiado do curso Técnico em Segurança do Trabalho

5h
0,5h

3

Participação da Subcomissão Própria de Avaliação

0,5h

4

Membro do colegiado do curso Técnico em Controle Ambiental

0,5h

5

Membro da Comissão para elaboração do PPC do Curso Superior de Tecnologia
em Gestão Ambiental

0,5

6

Presidente da Comissão para elaboração do PPC do Curso Técnico em Meio
ambiente Integrado ao Ensino Médio

5h

Total da carga horária de atividade de gestão institucional e/ou representações

12h

Atividades de qualificação e/ou capacitação

Carga
horária (h)

Sem previsão
0h
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Justificativas / observações
*Sou da área de química e no 1° semestre trabalho no curso técnico em controle ambiental com as
disciplinas mencionadas acima. Por ser uma área muito específica, no momento não existem, no
campus, outras disciplinas nesta área que eu possa ministrar. Minha carga horária foi projetada
contando com a abertura do curso técnico integrado ao ensino médio, curso este que já está
aprovado pelo CONSU mas que ainda não está em funcionamento. Com o funcionamento do curso
integrado, minha carga horária ultrapassará o mínimo necessário.

Assinatura do docente:

Local e data: São João del-Rei, 11 de março
de 2019

Assinatura da chefia de núcleo:

Local e data: São João del-Rei, 11 de março
de 2019

Assinatura da chefia imediata:

Local e data: São João del-Rei, 11 de março
de 2019
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