
1

MAYLER MARTINS

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO

BAMBUÍ – MG

2019/01



2

MAYLER MARTINS

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO

Relatório Individual de Trabalho (RIT) apresentado
ao Instituto Federal Minas Gerais – campus Bambuí.

 Docente: Prof. Dr. Mayler Martins

BAMBUÍ – MG

2019



3

Sumário
1 – Termo de responsabilidade                                                                                                                 .............................................................................................................  4

2 - Planilha de atividades                                                                                                                          ......................................................................................................................  5

3 - Aulas                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  6

4 – Coordenação de projeto de ensino – com fomento externo                                                                ............................................................  7

6 – Participação em grupos de estudo                                                                                                    ................................................................................................  10

7 - Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca)                                           .......................................  11

8 - Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno                                                          ......................................................  12

9 - Coordenação de projetos de pesquisa – sem fomento                                                                       ...................................................................  13

10 - Orientação de alunos em projetos de pesquisa                                                                                ............................................................................  1  4

11 - Coordenação de projetos de extensão com fomento interno                                                           .......................................................  16

12 - Orientação de alunos em projetos de extensão                                                                                ............................................................................  23

13 - Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de laboratórios e 
demais espaços de ensino-aprendizagem)                                                                                              ..........................................................................................  31

14 - Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos 
colegiados (interno ou externo)                                                                                                              ..........................................................................................................  32

15 - Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos 
colegiados (interno ou externo)                                                                                                              ..........................................................................................................  37

16 – Participação em eventos como debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou oficinas         .....  39



4

1 – Termo de responsabilidade



5

2 - Planilha de atividades



6

3 - Aulas



7

4 – Coordenação de projeto de ensino – com fomento externo



8

5 - Coordenação de grupos de estudo



9



10

6 – Participação em grupos de estudo



11

7 - Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca)



12

8 - Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno



13

9 - Coordenação de projetos de pesquisa – sem fomento



14

10 - Orientação de alunos em projetos de pesquisa



15



16

11 - Coordenação de projetos de extensão com fomento interno 
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12 - Orientação de alunos em projetos de extensão
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Observação: Oriento 9 alunos no PIBID
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