
Memorial descritivo das atividades realizadas no período de 

trabalho remoto 

 

Professor(a):  Diogo Santos Campos 

SIAPE: 1601209 

Período: 18/03/2020 a 27/07/2020 

PERÍODO 19 a 29/03/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Elaboração de questões para concurso Público de Provas 
e Títulos (103/2019) IFMG - Campus São João Evangelista 

Cumprimento das exigências como membro da comissão 
examinadora 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí 

Avaliação Projeto de Pesquisa - Edital 087/2019 - 
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS DE DRONES NO PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE GEOGRAFIA 

Cumprimento das exigências como membro da comissão 
examinadora 

Preparação de aulas Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo 

Atualização cadastro pesquisador Preencher cadastro de pesquisadores proposto pela 
DIPPG 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados 

 

 

PERÍODO 30/03/2020 a 05/04/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí 

Preparação de aulas Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo 

Escrita de Pré-projeto de pesquisa do curso Pós-
Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus Arcos 

Cumprimento das exigências do programa 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados 

 



 

PERÍODO 06 a 12/04/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí 

Preparação de aulas Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo 

Escrita de Pré-projeto de pesquisa do curso Pós-
Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus Arcos 

Cumprimento das exigências do programa 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados 

 

 

PERÍODO 03 a 19/04/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí 

Preparação de aulas Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo 

Escrita de Pré-projeto de pesquisa do curso Pós-
Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus Arcos 

Cumprimento das exigências do programa 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados 

 

 

PERÍODO 20 a 26/04/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí 

Preparação de aulas Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo 



Escrita de Pré-projeto de pesquisa do curso Pós-
Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus Arcos 

Cumprimento das exigências do programa 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados 

 

PERÍODO 27/04/2020 a 03/05/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Live dia 28/04/2020 – Niltom Vieira. Capacitação (http://padlet.com/eadifmg/cursos) 

Atualização Lattes. Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí. 

Escrita projeto Edital 14/2020 - Uso de veículo aéreo não 
tripulado para caracterização de diferentes lâminas de 

irrigação na cultura do feijão. 

Estimular pesquisadores a  engajarem estudantes do  
IFMG-Campus Bambuí no  processo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e  de  inovação, otimizando a  
capacidade da  Instituição na formação de profissionais 
qualificados; e estimular o desenvolvimento social, local 

e regional. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Escrita de relatório final de ex-alunos bolsistas objeto do 
EDITAL Nº 199/2015 de 09 de Dezembro de 2015. 

Cumprimento das exigências do programa. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

Resposta a questionários solicitados pelo e-mail 
institucional do IFMG. 

Cumprimento das exigências dos questionários. 

 

PERÍODO 04/05/2020 a 10/05/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Live NDVI na agricultura do dia 13/05/2020 (Webnar). Capacitação. 

Atualização Lattes. Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí. 

Escrita projeto Edital 14/2020 - Uso de veículo aéreo não 
tripulado para caracterização de diferentes lâminas de 

irrigação na cultura do feijão. 

Estimular pesquisadores a  engajarem estudantes do  
IFMG-Campus Bambuí no  processo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e  de  inovação, otimizando a  
capacidade da  Instituição na formação de profissionais 
qualificados; e estimular o desenvolvimento social, local 

e regional. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Escrita de relatório final de ex-alunos bolsistas objeto do 
EDITAL Nº 199/2015 de 09 de Dezembro de 2015. 

Cumprimento das exigências do programa. 



Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

Resposta a questionários solicitados pelo e-mail 
institucional do IFMG. 

Cumprimento das exigências dos questionários. 

 

 

PERÍODO 11/05/2020 a 17/05/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Reunião de colegiado do Curso Técnico em Meio 
Ambiente (via e-mail) 

Cumprimento das exigências como membro titular do 
colegiado. 

Atualização Lattes. Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí. 

Escrita projeto Edital 14/2020 - Uso de veículo aéreo não 
tripulado para caracterização de diferentes lâminas de 

irrigação na cultura do feijão. 

Estimular pesquisadores a  engajarem estudantes do  
IFMG-Campus Bambuí no  processo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e  de  inovação, otimizando a  
capacidade da  Instituição na formação de profissionais 
qualificados; e estimular o desenvolvimento social, local 

e regional. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Escrita de relatório final de ex-alunos bolsistas objeto do 
EDITAL Nº 199/2015 de 09 de Dezembro de 2015. 

Cumprimento das exigências do programa. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

Resposta a questionários solicitados pelo e-mail 
institucional do IFMG. 

Cumprimento das exigências dos questionários. 

 

PERÍODO 18/05/2020 a 24/05/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Atualização Lattes. Atualização do Curriculum lattes visando atender ás 
comissões de verificações in loco dos cursos do IFMG 

campus Bambuí. 

Escrita projeto Edital 14/2020 - Uso de veículo aéreo não 
tripulado para caracterização de diferentes lâminas de 

irrigação na cultura do feijão. 

Estimular pesquisadores a  engajarem estudantes do  
IFMG-Campus Bambuí no  processo de desenvolvimento 

científico, tecnológico e  de  inovação, otimizando a  
capacidade da  Instituição na formação de profissionais 
qualificados; e estimular o desenvolvimento social, local 

e regional. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 



Escrita de relatório final de ex-alunos bolsistas objeto do 
EDITAL Nº 199/2015 de 09 de Dezembro de 2015. 

Cumprimento das exigências do programa. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

Resposta a questionários solicitados pelo e-mail 
institucional do IFMG. 

Cumprimento das exigências dos questionários. 

 

 

PERÍODO 25/05/2020 a 31/05/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Assembleia DEC Orientações departamentais e recomendações aos 
professores do DEC. 

Curso NTIC no ensino Capacitação para utilização de Plataformas de Ensino e 
Novas Tecnologias. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

 

PERÍODO 01/06/2020 a 21/06/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Assembleia DEC Orientações departamentais e recomendações aos 
professores do DEC. 

Curso NTIC no ensino Capacitação para utilização de Plataformas de Ensino e 
Novas Tecnologias. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

 

 

PERÍODO 22/06/2020 a 19/07/2020 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pós-Graduação em Docência (EAD) – IFMG, Campus 
Arcos. 

Propiciar o aperfeiçoamento dos saberes pedagógicos 
necessários a melhor atuação docente na prática da sala 

de aula. 

Colegiados dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino 
Médio em Manutenção Automotiva e Meio Ambiente 

Deliberações e considerações sobre as pautas 
apresentadas. 



Curso Moodle em Ação Capacitação para utilização de Plataformas de Ensino e 
Novas Tecnologias. 

Preparação de aulas. Atualização de informações de aulas ministradas em 
recursos áudio visuais. 

Assistência remota como orientador aos membros do 
GEGTec. 

Atualização de informações de conteúdos do grupo de 
estudo. 

Assistência remota de co-orientação aos alunos de 
doutorado Gislaine Pacheco Tormen e Tiago Garcia da 

Cunha. 

Assistência na escrita de projeto e coleta de dados. 

 

PERÍODO 20/07/2020 a 24/07/2020 

Férias 

 

 

 

Bambuí, _____ de _______________________ de ________. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Diogo Santos Campos 

Siape: 1601209 


