INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
Campus São Luís Maracanã - Código INEP: 21017638
Av. dos Curiós, s/n, Vila Esperança, São Luís- MA, CEP 65095-460, Sao Luis (MA)
CNPJ: 10.735.145/0013-28 - Telefone:

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO - 2020.1
CHRISTIANE FERREIRA LEMOS LIMA (1079712)
CH TOTAL SEMANAL: 40,33 horas
QUADRO RESUMO
ATIVIDADE

CH SEMANAL

ENSINO: AULAS SUAP

7,5 h

ENSINO: OUTRAS AULAS (Q-Acadêmico, EAD, Pendências, Programas, etc)

1,66 h
Subtotal (Aulas)

9,16 h

ENSINO: PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO

7,16 h

ENSINO: PROGRAMAS E PROJETOS DE ENSINO

0h

ENSINO: ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS

1h

ENSINO: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, DE GRUPO E AFINS

1h
Subtotal (Outras atividades de Ensino)

9,16 h

Total Ensino

18,33 h

PESQUISA

20 h

EXTENSÃO

0h

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

2h
40,33 h

ENSINO [18,33 horas]
AULAS SUAP [7,5 horas]
Diário

Disciplina/Componente

Local

Modalidade de
Ensino

Horário

Nº de
Alunos

CH
Semanal

27550

Introdução à Informática

-

Integrado EJA

5V12

44

1,66

27749

Introdução à Informática II

-

Integrado EJA

5V45

28

1,66

26387

Informática Aplicada

-

Bacharelado

4M345

43

2,5

27727

Introdução à Informática I

-

Integrado EJA

4V6 /
4M1

35

1,66

FIC- Aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no
Processo Ensino-Aprendizagem

-

FIC

-

0

0,15

117

Subtotal

7,5 h

OUTRAS AULAS [1,66 horas]
Origem
Outros

Curso
PROEJA – PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA / TURMA 01

Disciplina
Informática

CH Semanal
1,66

Subtotal

1,66 h

Justificativa em Caso de Insuficiência ou Excesso de C.H.: Esta foi a demanda recebida pela Diretoria de Desenvolvimento
Educacional. Em atendimento do Art 29º da Resolução Nº 67, no momento estou fazendo um curso de especialização em
Educação Especial/Inclusiva a distância pela UEMA, sem ônus ao IFMA e sem afastamento das minhas atividades, que
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atende o Art.5º item VIII- "capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir
para o desenvolvimento de competência institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais".

PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO [7.16666666666667 horas]
Atividades
•
•
•
•
•
•

Preparação de aulas, de ambientes de aprendizagem (presencial e EaD) e de material de ensino considerando as especificidades do público-alvo
Produção e seleção de objetos de aprendizagem
Produção ou correção de instrumentos de avaliação
Registro de informações acadêmicas
Elaboração e/ou reformulação de projetos, planos de curso, de ensino e de aula
Participação em órgãos colegiados, comitês, câmaras, comissões permanentes ou temporárias, núcleos, tais como: NAPNE, NEABI, NEA, entre outros
inerentes ao ensino, de interesse institucional e não decorrente do exercício de CD ou FG ou FCC
• Coordenação e/ou participação em comissões organizadoras de eventos artísticos, científicos, culturais, desportivos, de lazer e de qualidade de vida,
promovidos pelo IFMA
Relatos

Atividades de ensino (Ensino: Preparação, Manutenção e Apoio ao Ensino) desenvolvidas no semestre 2020.1,
que iniciou de forma presencial no dia 10/02/2020 até 16/03/2020 (interrompido em decorrência da pandemia:
Portaria MEC nº 343, de 17 de março de 2020; Portaria MEC nº 345, de 19 de março de 2020) e foi dado
continuidade na forma não presencial em 20/09/2020 a 08/01/2021:
Atividade de preparação, manutenção e apoio ao ensino

4,5 h

Preparação de aulas, de ambientes de aprendizagem (presencial e EaD) e de material de
ensino
Produção e seleção de objetos de aprendizagem
Elaboração de planos de ensino e de aula (presencial e não presencial)

4,5h

Produção e/ou correção de instrumentos de avaliação
Registro de informações acadêmicas
Os planos de ensino, guias de atividades não presenciais e materiais didáticos elaborados foram anexados no suap.

Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/planos_presencial_e_n%C3%A3o_presencial-e7364f42173648b8847cff54e014270a.pdf

PROGRAMAS E PROJETOS DE ENSINO [0 horas]
Atividades

Relatos
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ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS [1 horas]
Atividades
• Participação em banca de avaliação de trabalho acadêmico no IFMA ou outras instituições de ensino, desde que a atividade específica tenha a anuência
da Unidade de Ensino em exercício
• Atendimento pedagógico a aluno(s) na forma presencial, regime excepcional de exercício domiciliar e/ou a distância
• Acompanhamento de alunos em ações pedagógicas, cursos, eventos científicos, tecnológicos, artísticos, culturais ou desportivos
Relatos
Foi destinado 1 hora semanal para atendimento aos estudantes, porém, ficou comprometido na forma presencial, devido a pandemia. Contudo, no retorno não
presencial, utilizei as ferramentas síncronas e assíncronas disponíveis do Google Sala de Aula para o referido atendimento pedagógico. Na forma não presencial o
atendimento aos estudantes ultrapassou o tempo de 1 h semanal.

REUNIÕES PEDAGÓGICAS, DE GRUPO E AFINS [1 horas]
Atividades
•
•
•
•

Reuniões e encontros pedagógicos
Reuniões com a equipe pedagógica
Reuniões relacionadas ao ensino com chefia imediata e/ou coordenação de curso
Reuniões do Colegiado e/ou do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso
Relatos

Participei de todas as reuniões programadas pelo Departamento de Ensino/Coordenações de Curso - 2 h semanais:
• Reuniões e encontros pedagógicos
• Reuniões com a equipe pedagógica
• Reuniões relacionadas ao ensino com chefia imediata e/ou coordenação de curso

PESQUISA [20 horas]
Atividades
• Tradução, edição e revisão de livros impressos e/ou digitais, capítulo de livros, resumos, artigos científicos, cartilhas, materiais didáticos, boletins técnicos,
manuais e similares
• Elaboração e publicação de livros, capítulo de livros, cartilhas, boletins técnicos, manuais e similares
• Participação como conferencista, palestrante, mediador, debatedor, comunicador, expositor, inscrito ou ouvinte/observador em eventos científicos,
acadêmicos, esportivos ou culturais
• Organização de eventos científicos, acadêmicos, desportivos, culturais e/ou apresentação de trabalho nestas atividades
• Elaboração e submissão de resumos simples, resumos expandidos, trabalhos completos, artigos científicos, ensaios e resenhas em anais de eventos ou
em periódicos com ou sem ISSN
• Liderança ou participação em Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
• Elaboração, submissão e avaliação de projetos para agências de fomento, para editais internos e externos ou em parceria com instituições externas
Relatos
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Atividades

Atividades de pesquisa desenvolvidas (20 h):
•

Elaboração, submissão e avaliação de projetos para agências de fomento, para editais internos e externos
ou em parceria com instituições externas;

•

Coordenação de projeto de pesquisa;

•

Orientação de bolsista em projeto de pesquisa;

•

•
•

•

Elaboração e submissão de resumos simples, resumos expandidos, trabalhos completos, artigos científicos,
ensaios e resenhas em anais de eventos ou em periódicos com ou sem ISSN;
Liderança em Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq;
Organização de eventos científicos, acadêmicos, desportivos, culturais e/ou apresentação de trabalho
nestas atividades;
Participação como conferencista, palestrante, mediador, debatedor, comunicador, expositor, inscrito ou
ouvinte/observador em eventos científicos, acadêmicos, esportivos ou culturais.
Arquivo

https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/declara%C3%A7%C3%B5es_pesquisa-cd544c2a37c9424abb2a4e0cdc49ff9b.pdf

EXTENSÃO [0 horas]
Atividades

Relatos
-

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL [2 horas]
Atividades
• Participação em comissões, conselhos, colegiados, fóruns, juntas, câmaras, grupos de trabalho e núcleos institucionais permanentes ou temporários,
internos ou externos, tais como: CPPD, CPA, entre outros
Relatos

Participação do Comitê Institucional de Pesquisa e Inovação da PRPGI/IFMA como primeira suplente
a partir de 05/04/2020 a 05/04/2022, conforme portaria 5.174/2020.
Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/Portaria_5.174.2020_Membros_Comit%C3%AA_Cient%C3%ADfico_IFMA_2020.2022-bd21ac54927644d6_FBitKdE.PDF
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FUNÇÕES
HISTÓRICO DE FUNÇÕES
Função

Atividade

Data de Início

Data de Término

FG4 - DE-MARAC

CHEFE DE SECAO

01/01/2010

01/04/2010

ALTERAÇÕES DE ATIVIDADES

Devido à pandemia, houve adequações de horários e a disciplina FIC- Aplicação das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC) no Processo Ensino-Aprendizagem não foi ofertada no semestre 2020.1
Em atendimento do Art 29º da Resolução Nº 67, conclui o curso de especialização em Educação Especial/Inclusiva a distância pela UEMA, sem ônus ao IFMA e
sem afastamento das minhas atividades, que atende o Art.5º item VIII- "capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de
contribuir para o desenvolvimento de competência institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais"
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