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 1 TERMO DE RESPONSABILIDADE

Bambuí, 22 de março de 2019.

Eu  GABRIEL DA SILVA,  SIAPE nº  1550674,  professor  do  Ensino  Básico,  Técnico  e
Tecnológico,  lotado  no  Departamento  de  Engenharia  e  Computação  –  DEC,  declaro  que  as
informações contidas no Relatório Individual de Trabalho – RIT, 2018/2º semestre são verdadeiras e
de minha inteira responsabilidade.

Por ser verdade, firmo o presente.

_______________________________
Assinatura
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 2 PLANILHA RIT – 2018/2
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 3 ENSINO

 3.1 Aulas (em horas de 50 minutos) 
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 3.2 Orientação  de  trabalho  de  conclusão  de  curso  ou  projeto  integrador  (por
orientação)
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 3.3 Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação)

MONITORIAS: 2
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ESTÁGIOS:
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 3.4 Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca)
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 3.5 Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca)
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 4 PESQUISA
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 4.1 Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento externo
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 4.2 Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno
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 4.3 Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno
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 4.4 Coordenação de grupo de pesquisa
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 4.5 Participação em grupo de pesquisa

Na página seguinte, consta meu nome como Pesquisador deste Grupo de Pesquisa
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 4.6 Coorientação de alunos em projetos de pesquisa
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 5 EXTENSÃO
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 5.1 Coordenação de projetos de extensão com fomento interno

Vários projetos são listados e o meu figura nas páginas 2 e 3, conforme fragmentos a seguir:

início da página 3. 
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 5.2 Colaboração em projetos de extensão com fomento externo
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 5.3 Orientação de alunos em projetos de extensão

Reapresento as mesmas comprovações do item 3.1

Vários projetos são listados e o meu figura nas páginas 2 e 3, conforme fragmentos a seguir:

início da página 3. 
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 5.4 Coorientação de alunos em projetos de extensão

O documento a seguir apresenta o nome do bolsista do projeto no qual sou Coorientador, conforme 
comprovação do item 3.2
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 6 GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
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 6.1 Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração -  nível IV (coordenação de

laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem)

…
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 6.2 Presidência  ou  coordenação  -  Coordenação  de  TCC  da  Engenharia  de

Computação
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 6.3 Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais

órgãos colegiados (interno ou externo)
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 6.4 Participação  como  suplente  em  comissões,  conselhos,  grupos  de  trabalho  e

demais órgãos colegiados (interno ou externo)

…
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