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Memorial Descritivo de Atividades 

Professora: Eliane Cristina de Resende 

Período de suspensão do calendário: 18/03/2020 a 27/07/2020 

 

ATIVIDADE OBJETIVO CONCLUSÃO (DATA) 

Produção dos trabalhos 

submetidos ao congresso da 

Sociedade Brasileira de 

Computação 14º WIT Women 

International Techinology, os 

artigos são denominados abaixo: 

- Feminismo acadêmico na 

computação: presença da mulher 

no IFMG-Bambuí em 

Engenharia da Computação. 

- Avaliação da presença de 

mulheres como docente nos 

cursos de tecnologia e 

computação em Instituições 

Federais de Minas Gerais. 

 

Publicação dos resultados dos 

projetos de pesquisa no edital de 

fluxo continuo. 

17/03/2020 

Elaboração do PIT 1∕2020 e  

RIT 2∕2019 

Cumprimento das normas de 

elaboração do Plano Individual 

de Trabalho para 1∕2020 e 

relatório individual das 

atividades 2º semestre 2019. 

19/03/2020 

Reunião presencial Participação presencial as 8:30 

da reunião dos núcleos de 

laboratórios, com o chefe de 

departamento Carlos Manoel, 

para tratar de direcionamentos 

relativos ao trabalho remoto. 

19/03/2020 

Relatório mensal projeto fluxo 

continuo 

Para cumprimento das normas, 

foi elaborado mensalmente os 

relatórios do projeto junto com 

as alunas de iniciação cientifica. 

Os relatórios foram enviados 

todos os meses até o dia 20 de 

cada mês. 

20/03/2020 -  

20/11/2020 

 

Colegiado dos cursos de 

Agropecuária integrado, 

subsequente e Zootecnia 

Apreciação sobre alteração no 

PPC do curso de Agropecuária 

integrado e subsequente  

Apreciação de trancamento de 

matricula fora de prazo de aluno 

no curso de Zootecnia 

23 e 24/03/2020 
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Atuação em grupo de estudo Registro da tutoria do GESA, 

Grupo de Estudos em Solos 

Agrícolas. 

23/03/2020 

Atendimento as 

regulamentações da Diretoria de 

Ensino e de Pesquisa. 

Reposta a questionamentos 

referentes ao portfólio de 

laboratórios  

25/03/2020 

Elaboração de lista de compras 

Lab. Multidisciplinar  

Confecção de planilhas de itens 

(custeio e capital) para aquisição 

26/03/2020 

Elaboração do projeto de ensino 

sobre uso de novas tecnologias 

no ensino e envio para 

apreciação pelo núcleo  

Projeto para o desenvolvimento 

de novas metodologias de 

ensino para diversificar o 

processo de ensino 

aprendizagem 

30/03/2020 

Avaliação de projeto SUAP 

Edital 25/2019 – Campus Betim  

Avaliação da determinação de 

íons Co2+ e Ni2+ por 

espectrometria UV-vis após 

extração em sistema 

bifásico contendo D2HPA 

30/03/2020 

Atualização dos dados dos 

responsáveis dos laboratórios do 

IFMG. 

Atender a regulamentação  02∕04∕2020 

Atualização cadastro 

pesquisador: Resposta ao 

formulário enviado pela DIPPG, 

para elaboração do Catálogo de 

Pesquisadores do IFMG – 

Campus Bambuí. 

Atendimento as solicitações da 

DIPPG 

06∕04∕2020 

Colegiado do curso de 

Administração integrado 

Apreciação sobre alteração no 

PPC do curso de Administração 

integrado 

13/04/2020 

Avaliação de 5 Projetos SUAP 

EDITAL 087/2019 - Pró-

Reitoria de Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação – PRPPG 

Projeto 1 Desenvolvimento de 

Supercapacitores Baseados em 

Eletrólitos Poliméricos Géis e 

Eletrodos Compósitos 

Projeto 2: Obtenção de carvão 

ativado a partir de resíduos 

sólidos orgânicos alimentares e 

sua aplicação na adsorção 

de diferentes íons metálicos de 

efluentes de laboratórios  

Projeto 3: Síntese de novas 

diamidas inspiradas no 

SRPIN340 e avaliação das 

atividades antitumoral e 

inibitória sobre 

o transporte de elétrons 

fotossintético  

Projeto 4: Tabela Periódica 

Auditiva, Tátil e Inteligente: 

Química combinada à 

15/04/2020 
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Tecnologia Arduino para o 

Ensino 

Inclusivo  

Cursos on-line CONDEQUI: 

Congresso online Nacional de 

Química 

Aperfeiçoamento e Capacitação 30/04/2020 

Análise do documento enviado 

para consulta 

Pública: minuta que trata de 

normas e procedimentos para a 

Avaliação de Desempenho 

Escolar e envio das sugestões 

Atendimento as 

regulamentações do IFMG 

Atendimento as 

regulamentações do IFMG 

04∕05/2020 

Relatórios mensais projeto de 

ensino Piben 

Para cumprimento das normas, 

foi elaborado mensalmente os 

relatórios do projeto junto com 

as alunas bolsistas e voluntárias. 

Os relatórios foram enviados 

todos os meses até o dia 05 de 

cada mês. 

05/05/2020 -  

05/11/2020 

 

Curso SEI on line Capacitação para utilização do 

Sistema Eletrônico de 

Informações 

08/05/2020 

Finalização do Caderno Técnico 

da FIPA 2019 e publicação pela 

DIPPG. 

Divulgação dos trabalhos 

apresentados na FIPA 2019.  

21∕05/2020 

Elaboração de artigo científico, 

sobre evento Jalequin, submetido 

à revista Forscience do IFMG  

Divulgação dos trabalhos 

realizados pelo núcleo de 

Química 

28∕05/2020 

Participação em webinar 

“Empreender no seu dia-a-dia” 

Capacitação 06/06/2020 

Curso sobre gravação de vídeo 

aula, ofertado pelo Colégio 

Pedro II, com carga horária 30 

horas.  

Capacitação para sistema de 

aulas remotas  

16/06/2020 

Presidente da comissão eleitoral 

de conselho acadêmico  

Atender as normas do IFMG 23/06/2020 a 17/08/2020 

Ministrar webinar “Mundo afora 

– um bate papo sobre 

intercâmbios” 

Divulgar atividades importantes 

para alunos e professores 

26/06/2020 

Orientação na III Mostra de 

Grupos de estudos do IFMG – 

Campus Bambuí  

Divulgar atividades 

desenvolvidas pelo grupo de 

estudo em solos agrícolas - 

GESA 

09/07/2020 

Participação em webinar 

“Pesquisa ética com seres 

humanos na legislação 

Brasileira” 

Capacitação 20/07/2020 
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Curso NTIC Capacitação para uso do Moodle 

e preparação de aulas ENP 

27/07/2020 

Criação de conteúdo para as 

aulas ENP de Química Analítica 

e Química  

Atualização de conteúdo e 

informações de aulas ministradas 

em recursos áudio visuais. 

. 

27∕07∕2020 

Reuniões online via google meet  - Colegiado do curso de Adm. 

integrado (15/04/2020) 

- Colegiado do curso de 

Zootecnia (17/04/2020) 

- Assembleia de departamento 

(25/05/2020) 

- Núcleo de Química 

(26/05/2020) 

- Comissão de 

internacionalização 

(05/06/2020) 

- Colegiado do curso de Adm. 

integrado (09/06/2020) 

- Núcleo de Química 

(17/06/2020) 

- Diretor Geral (23/06/2020) 

- Colegiado do curso de 

Zootecnia (25/06/2020) 

- Colegiado do curso de Adm. 

integrado (26/06/2020) 

- Colegiado do curso de 

Agropecuária subsequente 

(26/06/2020) 

- Live sobre intercambio 

(26/06/2020) 

- Comissão eleitoral 

(29/06/2020) 

- Diretoria de Ensino, tutorias na 

modalidade ENP (29/06/2020) 

18/03/2020 a 27/07/2020 

Orientação de projeto e 

desenvolvimento de atividades 

de pesquisa  

Planejamento e desenvolvimento 

das atividades de projetos de 

fluxo continuo e do projeto de 

ensino do Grupo AdaTech: 

Grupo de apoio e 

empoderamento feminino na 

área tecnológica com reuniões 

quinzenais.  

18/03/2020 a 27/07/2020 
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Comprovantes das atividades apresentadas no Memorial Descritivo  
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1 Atividades complementares desenvolvidas no período de trabalho ENP que não foram 

contempladas na planilha. 
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Professora EBTT 

Siape 1180007 


