
MEMORIAL DESCRITIVO ATIVIDADES 
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ATIVIDADE OBJETIVO CONCLUSÃO (DATA - 2020) 

Elaboração de projeto de pesquisa 
aplicada 

Submeter projeto ao edital 087/2019 da 
PRPPG 

20/03 

Atualização Lattes Atualização do Curriculum lattes visando 
atender às comissões de verificações in 
loco dos cursos do IFMG campus Bambuí 

20/03 

Elaboração do RIT 2019_2 Comprovar atividades realizadas no 
semestre 2019_2 

20/03 

Elaboração de projeto de ensino – 
química e suas múltiplas formas 

Proposta de projeto de ensino que vem 
sendo realizado pelo núcleo de química 

20/03 

Elaboração do PIT 2020_1 Planejar atividades que serão realizadas no 
semestre 2020_1 

27/03 

Instalação de impressora 3D Ajustar, configurar e instalar impressora 3D 27/03 

Reuniões 
A – com PRPPG sobre ações de 
combate à pandemia de Covid-19 
B – colegiado Engenharia de Alimentos 
C – reunião da DE com representantes 
de núcleo 
D – NAPNEE 
E – assembleia de departamento 
F – reunião núcleo de química 
G – colegiado Eng. Computação 
H – reunião NDE Biologia 
I – reunião do núcleo de química com o 
NDE do curso de Licenciatura em Física 
J – reunião sobre monitorias 

 
Objetivos diversos 

 
A – 25/03 
B – 30/03, 23/06, 30/06 
C – 08/04, 02/06 
D – 14/05, 28/05, 04/06, 
16/06, 02/07 
E – 25/05 
F – 26/05, 17/06 
G – 24/06 
H – 26/06 
I – 26/06 
J – 29/06 

Minicurso online: construa seu primeiro 
jogo utilizando a ferramenta Construct 
2, oferecido pelo IFSUdesteMG 

Aprender o uso da ferramenta Construct 2 
para criação de jogos didáticos 

16/04 

Elaboração de projeto de ensino – 
química e tecnologias 

Proposta de projeto de ensino que será 
realizado pelo núcleo de química 

17/04 

Confecção de faceshields (escudos 
faciais) e montagem dos kits para 
distribuição 

Confecção de equipamento de proteção 
individual para distribuição aos 
profissionais de saúde de Bambuí 

20/04 

Avaliação de projetos do edital 13/2020 Avaliar projetos submetidos ao edital 
13/2020 do IFMG campus Bambuí 

14/04 

Avaliação de projetos do edital 14/2020 Avaliar projetos submetidos ao edital 
14/2020 do IFMG campus Ponte Nova 

01/05 

Revisão e elaboração de artigo para 
publicação 

Produzir material para publicação sobre 
projeto de ensino executado no campus 
Bambuí 

23/05 

Atualização de referências 
bibliográficas de ementa 

Atualizar as referências das ementas dos 
cursos técnicos do campus, para que 
fiquem de acordo com material 
bibliográfico disponível na biblioteca 

23/05 

Elaboração de projeto de extensão – 
curso preparatório para ENEM 

Proposta de projeto de extensão que será 
realizado pelo núcleo de química 

29/05 

Curso NTIC Capacitação para uso do Moodle e 
preparação de aulas ENP 

Iniciado na 1ª semana de 
junho, não finalizado 

Reavaliação de RSC Readequação de avaliação RSC dos 05/06 



candidatos Cláudia e Bruno Lafetá – 
campus SJE 

Avaliação de projetos do edital 10/2020 Avaliar projetos submetidos ao edital 
13/2020 do IFMG campus SJE 

07/06 

Curso sobre gravação de vídeo-aulas do 
Colégio Pedro II 

Capacitação para uso de softwares para 
gravação de vídeo aula 

09/06 

Curso Moodle em Ação: Configurações, 
oferecido pela UFRGS 

Capacitação para uso do Moodle e 
preparação de aulas ENP 

08/06 

Curso Moodle em Ação: Atividades e 
Recursos, oferecido pela UFRGS 

Capacitação para uso do Moodle e 
preparação de aulas ENP 

09/06 

Participação em banca examinadora Banca Examinadora de Professor Titular nº 
03/2020, relativa ao processo do docente 
Oswaldo Guimarães Filho do IFSudesteMG 
campus Bom Sucesso 

19/06 

Organização e participação da Semana 
de Inclusão promovida pelo NAPNEE do 
campus Bambuí 

Promover evento sobre inclusão 25/06 

Publicação de artigo  "Alquimagia 

Circus Show": um espetáculo de 

integração entre Química e circo 

Publicação de resultado de projeto de 
ensino desenvolvido no campus 

15/07 

Preparação de aulas Preparo de material para disciplina na 
modalidade ENP 

31/07/2020 
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