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ATIVIDADE OBJETIVO CONCLUSÃO (DATA) 

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

Tempo contínuo. 

Preparação de materiais – ENP Preparação de materiais para a modalidade ENP Tempo contínuo.  

Revisor/parecerista ad hoc, avaliando 
o artigo científico “#4359” (1.ª 

rodada) para a Revista Brasileira de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (ISSN 

2359-4748) 

Revisão de Artigo Científico Meses 04 e 05/2020 

Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público (Turma ABR/2020 

Este curso teve como objetivo aprender sobre 
novas tecnologias que poderiam ser utilizadas em 
ENP. O curso teve o seguinte conteúdo 
programático: 
1)  WhatsApp 
2) Zapp Audio Speed 
3) CrystalKnows 
4) YouCanBook.me 
5) Appear.in 
6) Yout.com 
7) Beautiful.ai 
8) Magic Mockups 
9) Crontabs 
10) OneTab 
11) Toby 
12) Lightshot 
13) Combinações 

01/05/2020 

Reunião COPARI  

1) Apreciação do trabalho desenvolvido na 
elaboração da cartilha de boas-vindas;  
2) Apreciação do trabalho desenvolvido na 
elaboração do Regulamento de Mobilidade 
Acadêmica;  
3) Apresentação dos informes da ARINTER  
4) Estabelecimento de novas metas de trabalho 

11/05/2020 

Química Geral II – 2ª edição (UFRGS) 

Este curso objetivou a reciclagem de conteúdos 
desta importante disciplina base para vários cursos. 
O seguinte conteúdo programático foi abordado.  
1) Introdução aos Sistemas Materiais e Separação 
de Misturas 
2)  Fórmulas Químicas e Análise por Combustão;  
3) Lei de Lavoisier, Relações Quantitativas e 
Reagente Limitante; 4) Introdução ao estudo das 
Soluções;  
5) Solubilidade e Efeitos da Temperatura na 
Solubilidade;  
6) Tipos de Soluções;  
7) Concentração, Diluição de Soluções e Mistura de 
Soluções; 
8)  Lei dos Gases e Pressão Parcial;  

15/05/2020 



9)  Energia Cinética, Temperatura e Lei de 
Distribuição de Velocidades Moleculares;  
10) Gases Reais. 

Participação em Webnário – BRaVE – 
Internacionalização em casa via 
Intercâmbios Virtuais   

Este webnar teve como objetivos principais: 
1) Entender conceitos gerais de Intercâmbio Virtual 
2) Participar de discussões acerca de experiências 
realizadas e lições aprendidas.  
3) Captar exemplos de boas práticas para 
implementação de programas institucionais.  

20/05/2020 

Elaboração do regulamento de 
mobilidade acadêmica internacional 
do IFMG – Campus Bambuí.  

Este regulamento visa estabelecer a organização e o 
funcionamento da Mobilidade Acadêmica 
Internacional, no que se refere à participação de 
alunos dos cursos técnico, superior e pós-
graduação, assim como servidores e docentes-
pesquisadores em atividades de mobilidade 
acadêmico-científica e cultural internacional do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus 
Bambuí.  

21/05/2020  

Assembléia DCL 
Informes sobre a situação do ensino em tempos de 
pandemia 
 Outros assuntos 

25/05/2020 

Reunião sobre definições sobre 
tutorias na modalidade de estudos 

não presenciais 

Planejamento da Tutoria na modalidade de estudos 
não presenciais 

25/05/2020 

Reunião Núcleo de Química  Ensino em tempos de pandemia - aulas a distância  26/052020 

Participação em Webnário – BRaVE – 
Virtual Exchange and Global Learning    

Este webnar teve como objetivo principal 
demonstrar a importância das interações aluno-
aluno e aluno-professor no processo de intercâmbio 
virtual e alguns resultados obtidos em cursos já 
ministrados.  

27/05/2020 

Escrita  e submissão de Capítulo de 
Livro intitulado Formulação de tintas 
com dióxido de titânio (DOI: 
10.36229/978-65-5866-009-
5.CAP.14)  

Este período teve como objetivo a escrita e 
submissão do capítulo de livro indicado o qual já 
está publicado no Livro Processos Químicos e 
Biotecnológicos (Vol 6. Ed. Poison, Ano 2020).  

28/05/2020  

Participação em Webnário – BRaVE – 
Experiências na UFPE, UNESP e CPS    

Este webnar teve como objetivo principal 
demonstrar resultados obtidos por estas 
universidade e centro, respectivamente em parceria 
com outras instituições.  

03/06/2020 

Participação em Webnário – BRaVE – 
International Centers of Virtual 
Exchange    

Este webnar teve como objetivo principal o 
entendimento da importância dos parceiros nos 
projetos de Intercâmbio Virtual.  

10/06/2020 

Gestão de Finanças Pessoais (Turma 
MAI/2020 

Este curso mostrou-se relevante pois tratou de 
conceitos cotidianos relacionados à finanças. O 
seguinte conteúdo programático foi abordado:  
1) Nossa Relação com o Dinheiro;  
2) Orçamento Pessoal e Familiar;  
3) Crédito e Endividamento;  
4) Consumo Planejado e Consciente;  
5) Poupança e Investimento;  
6) Prevenção e Proteção; 
7) Consumindo Serviços Financeiros. 

14/06/2020 

Reunião Núcleo de Química 
Discussão sobre as disciplinas de Química 
oferecidas na matriz curricular do curso de 
Licenciatura em Física  

17/06/2020 

Participação em Webnário – BRaVE – Este webnar teve como objetivo principal a 17/06/2020 



Dialogues with International 
Education Associations    

apresentação de possíveis parceiros para a 
realização de Intercâmbios Virtuais.   

Gravação de videoaulas para 
professores (Colégio Pedro II) 

O curso teve como objetivos avaliar a Teoria 
Cognitiva da Aprendizagem na elaboração de 
materiais multimídia, formatos e linguagens usados 
em videoaula, bem como a criação de roteiros. 
Além disso, aspectos técnicos de preparação do 
ambiente (cenário e iluminação) e direção 
cinematográfica. Este também teve como objetivo a 
avaliação de como se portar em frente a uma 
câmera,  montagem, edição e como realizar a 
publicação de videoaulas. 

22/06/2020 

Reunião COPARI 

1) Informes gerais sobre as Live’s; 
2)Apreciação do trabalho desenvolvido sobre a 
tradução do guia de boas-vindas;  
3) Intercâmbio 
Virtual. 

23/06/2020 

Titulação Potenciométrica 
Automática. (Carga horária: 4h). 
Metrohm Pensalab Instrumentacão 
Analitica, METROHM, Brasil. 

Este webnar  teve como objetivo principal uma 
atualização sobre a titulação a qual das técnicas 
analíticas mais antigas do mundo.  
 

24/06/2020 

Reunião do NDE – Licenciatura em 
Física  

Discussão sobre as disciplinas de Química 
oferecidas na matriz curricular do curso de 
Licenciatura em Física 

26/06/2020 

Escrita  e submissão de Artigo 
Científico intitulado Starch and 

Sodium Stearate Adhesive: Advances 
in Panel Formation.  

Este período teve como objetivo a escrita do 
seguinte artigo citado a qual foi submetido à revista 

Wood Science and Technology.  
01/07/2020 

Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação aplicadas ao Ensino. 

Introdução e breve histórico da EaD. Aprendizagem 
Colaborativa e os papéis do aluno e do professor. 
Design Instrucional para produção de material 
didático de acordo com o suporte midiático 
utilizado. Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle: disponibilização de recursos (material 
didático) e atividades. 

02/07/2020 

Materiais e tecnologias para geração 
e armazenamento de energia 

renovável_desafios e perspectivas 
(Webitalks do PPGQUI-UFU #4 

promovido(a) pelo(a) Instituto de 
Química (IQUFU) da Universidade 

Federal de Uberlândia, vinculado ao 
programa 'Programa Festival de 

Cultura #UFUemCasa')  

Abordar e discutir aspectos relacionados a temas 
atuais e importantes para a formação profissional 

de discentes da pós-graduação. 

10/07/2020 

Escrita  e submissão de Artigo 
Científico intitulado IRON AND 

MANGANESE CHELATION IN WATER 
SYSTEM DISTRIBUTION FOR HUMAN 

CONSUME – STUDY OF CASE. 

Este período teve como objetivo a escrita do 
seguinte artigo citado a qual foi submetido à revista 

Water Practice and Technology. 
22/07/2020.  

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Bambuí, 30 de Novembro de 2020.  


