
UNIDADE DE ENSINO: IFMG Campus - Bambuí

DEPARTAMENTO/DIRETORIA DE CAMPUS: Departamento de Ciências Agrárias

PROFESSOR (A): Ivan Vieira

CONTATO/FONE/E-MAIL: ivan.vieira@ifmg.edu.br MATRÍCULA SIAPE Nº 1467804

CATEGORIA

( ) Magistério de 1º e 2º graus

( X ) Magistério na Educação Profissional Técnica

( ) Magistério na Educação Superior

( ) Formação Inicial e Continuada

( ) Magistério na Pós-Graduação

REGIME DE TRABALHO

( ) 20h ( ) 40h ( X ) DE

( ) Substituto

( ) Visitante

CHEFE DE DEPARTAMENTO/DIRETOR DE CAMPUS:

HOMOLOGADO EM: ASSINATURA COM CARIMBO

ANEXO II (FORMULÁRIO DO PLANO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE).



DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

ATIVIDADE 1 - ENSINO (28,5 pts):

TÍTULO: Regência, planejamento e avaliação nas disciplinas de Piscicultura, cursos Subsequente, regência, planejamento e avaliação nas disciplinas de Zootecnia I cursos Integrados

JUSTIFICATIVA: Disciplinas do curso técnico em Agropecuária, nas modalidades Integrado e Subsequente e na forma de dependência.

OBJETIVOS: Dotar os alunos de conhecimentos e senso crítico para formação cidadã e atuarem no mercado de trabalho

RESULTADOS ESPERADOS: Não aplicável

TÍTULO: Orientação estágio supervisionado, orientação de monitor da disciplina, Orientação de aluno em projeto de pesquisa.

JUSTIFICATIVA: Orientação de alunos no estágio supervisionado, orientação do monitor na disciplina piscicultura.

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno maior senso crítico para trabalhar com pesquisas, leitura de artigos, construção de documentos, tabulação de dados, relacionamento com terceiros,

etc.

RESULTADOS ESPERADOS: Capacitação dos alunos para ensino, redação de relatórios, organização de apresentações.

TÍTULO: Participação em bancas de defesa de estágio.

JUSTIFICATIVA: Avaliação dos alunos na banca de defesa do estágio supervisionado,

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno maior senso crítico para apresentar seus resultados, preparar apresentação e elucidar dúvidas.

RESULTADOS ESPERADOS: Capacitação dos alunos para redação de relatórios, organização de apresentações, apresentação perante plateia.



ATIVIDADE 2- PESQUISA (2,5 pts)

TÍTULO: Participação na equipe de organização da OBAP.

JUSTIFICATIVA: Participação conjunta com demais membros de grupo de organização de evento.

OBJETIVOS: Juntar esforços com demais membros, para organizar da melhor forma possível evento de abrangência nacional.

RESULTADOS ESPERADOS: auxílio mútuo na organização do evento.

TÍTULO: Participação grupo de pesquisa

JUSTIFICATIVA: Participação conjunta com demais professores de grupo de pesquisa

OBJETIVOS: Juntar esforços com demais pesquisadores do campus

RESULTADOS ESPERADOS: auxílio mútuo na elaboração de projetos



ATIVIDADE 3 – GESTÃO E REPRESENTAÇÃO (25 pts)

TÍTULO: Membro do colegiado de curso do Técnico em Agricultura e Zootecnia subsequente

JUSTIFICATIVA: Membro do colegiado

OBJETIVOS: Discutir situações relacionadas ao curso.

RESULTADOS ESPERADOS: solucionar possíveis pendencias relacionadas ao curso

TÍTULO: Membro do colegiado de curso do Técnico em Agropecuária Integrado

JUSTIFICATIVA: Membro do colegiado

OBJETIVOS: Discutir situações relacionadas ao curso.

RESULTADOS ESPERADOS: solucionar possíveis pendencias relacionadas ao curso

TÍTULO: Membro do colegiado de curso superior de bacharelado em Zootecnia

JUSTIFICATIVA: Membro do colegiado

OBJETIVOS: Discutir situações relacionadas ao curso.

RESULTADOS ESPERADOS: solucionar possíveis pendencias relacionadas ao curso



TÍTULO: Membro do colegiado de curso do Técnico em Agropecuária Subsequente

JUSTIFICATIVA: Membro do colegiado

OBJETIVOS: Discutir situações relacionadas ao curso.

RESULTADOS ESPERADOS: solucionar possíveis pendencias relacionadas ao curso.

TÍTULO: Membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente - CAEPD.

JUSTIFICATIVA: Membro designada da CAEPD

OBJETIVOS: Planejar e executar as atividades relacionadas a comissão

RESULTADOS ESPERADOS: Avaliar os docentes em estágio probatório sugerindo ações se necessário.

TÍTULO: Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária Integrado.

JUSTIFICATIVA: Coordenar o Curso

OBJETIVOS: Planejar as atividades relacionadas ao curso.

RESULTADOS ESPERADOS: Utilizar de forma racional a instituição, para formação dos alunos.



TÍTULO: Coordenador do setor de Piscicultura.

JUSTIFICATIVA: Responsável pelo setor de piscicultura.

OBJETIVOS: Planejar as atividades e insumos para o funcionamento do setor.

RESULTADOS ESPERADOS: Utilizar o setor como laboratório para os alunos.

________________________________________________________________________________

Total de pontos nas atividades: 56 pts

_______________________ _______________________ _______________________

Docente Coordenador Diretor














