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
JONAS DE JESUS GOMES DA COSTA NETO (1768629)
CH TOTAL SEMANAL: 40,66 horas
QUADRO RESUMO
ATIVIDADE

CH SEMANAL

ENSINO: AULAS SUAP

9,16 h

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

2,5 h
Subtotal (Aulas)

11,66 h

ENSINO: PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO

2,0 h

ENSINO: PROGRAMAS E PROJETOS DE ENSINO

0h

ENSINO: ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS

4h

ENSINO: REUNIÕES PEDAGÓGICAS, DE GRUPO E AFINS

1h
Subtotal (Outras atividades de Ensino)

7,0 h

Total Ensino

18,66 h

PESQUISA

8h

EXTENSÃO

0h

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

12 h
40,66 h

ENSINO [18,66 horas]
AULAS SUAP [9,16 horas]
Diário

Disciplina/Componente

Local

Modalidade de Ensino

Horário

Nº de Alunos

CH Semanal

26446

Bioquímica de Alimentos

-

Tecnologia

4V34 / 6V345

21

4,16

27699

Estatística Ambiental

-

Subsequente

2V12 / 3V4

39

2,5

34995

Bioquímica Geral

-

Tecnologia

-

1

0,0

26442

Química Orgânica

-

Licenciatura

3M123

14

2,5

Subtotal

9,16 h

OUTRAS AULAS [2,5 horas]
Origem
Programas

Curso

Disciplina

Licenciatura em Educação do Campo

CH Semanal

Ligações Químicas e Reações Químicas

2,5
Subtotal

2,5 h

PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
Relatos
Subtotal

2 horas
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PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AO ENSINO [2.0 horas]
Atividades
•
•
•
•

Preparação de aulas, de ambientes de aprendizagem (presencial e EaD) e de material de ensino considerando as especificidades do público-alvo
Produção ou correção de instrumentos de avaliação
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
Relatos

Todas as atividades relacionadas ao ensino das disciplina de Bioquímica de Alimentos (Tecnologia em Alimentos), Química Orgânica (Licenciatura em Ciências
Agrárias) e Estatística Ambiental (Técnico em meio ambiente) foram iniciadas no modo presencial até o dia 18/03/2021 e concluídas no modo remoto no dia
23/12/2020. Todas as notas, materiais, planos de ensino, guias de ensino foram disponibilizados na plataforma SUAP.edu e Google Classroom, seguindo toda a
normativa para o corrente ano. Em anexo está a declaração de conclusão das disciplinas, bem como sua execução conforme os planos e guias de ensino
Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/declara%C3%A7%C3%A3o_aulas_e_planos-87e03c63596144af81aadf95f69f5b61.pdf

PROGRAMAS E PROJETOS DE ENSINO [0 horas]
Atividades

Relatos

ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE ALUNOS [4 horas]
Atividades
• Orientação ou coorientação de projetos e/ou trabalhos de conclusão de curso (técnico, graduação, especialização, mestrado, doutorado) no IFMA ou
instituições de ensino, desde que a atividade específica tenha a anuência da Unidade de Ensino em exercício
Relatos
Durante todo o semestre de 2020.1 houve o acompanhamento, atendimento e orientação dos alunos no modo presencial até o dia 16/03/2020. Com a interrupção
das aulas no modo presencial por conta da pandemia do Coronavírus, essas ações passaram a ser realizadas de maneira remota, prontamente após o dia
18/03/2020, onde por meio do email institucional e plataformas como o whattsapp permitiram acompanhar e orientar esses alunos. Após definição da plataforma do
google classrrom e google meenting, como plataformas de uso institucional, essas ações passaram a ser realizadas pelas mesmas. A qualificação das orientações
de monografia foram realizadas em 2020 e serão concluídas em 2021 conforme documento em anexo
Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/Membro_de_banca_Orientacoes_em_andamentos_2021-2586bb6559d746209006e0557eb85b0b.pdf

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

Reuniões e encontros pedagógicos
Reuniões com a equipe pedagógica
Reuniões com os pais e/ou responsáveis
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

Houve participação em todas as reuniões pedagógicas, solicitadas pelo IFMA campus Maracanã
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PESQUISA [8 horas]
Atividades
• Elaboração, submissão e avaliação de projetos para agências de fomento, para editais internos e externos ou em parceria com instituições externas
• Coordenação e/ou participação em programas ou projetos de pesquisa
• Orientação ou coorientação de bolsistas ou voluntários em programas ou projetos de pesquisa, prioritariamente aprovados pela Instituição ou órgãos/
instituições de fomento
• 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
• Elaboração e publicação de livros, capítulo de livros, cartilhas, boletins técnicos, manuais e similares
• Participação em equipe editorial ou revisão de artigo em periódico científico, acadêmico ou cultural
• Liderança ou participação em Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
Relatos
As atividades de pesquisa foram realizadas de modo presencial até o dia 18/03/2020, com participação dos alunos em atividades práticas de laboratório, além de
levantamentos bibliográfico. Com o início do período de acompanhamento Remoto, todas as atividades de pesquisa foram realizadas a distância enfatizando,
principalmente, a atualização do referencial teórico dos projetos de pesquisa, bem como o levantamento de materiais para realização dos mesmos. Todo esse
procedimento foi adotado respeitando as diretrizes sanitárias institucionais, regionais e nacionais. De acordo com o documento em anexo coordeno 5 projetos de
pesquisa, sendo 4 em execução e 1 concluído referente (todos) à bolsa Fapema. Para cada aluno determiei 4 horas semanais de orientação.
Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/declara%C3%A7%C3%B5es_pesquisa_completa-64b5d742c2614d99a62a536eeb233a04.pdf

EXTENSÃO [0 horas]
Atividades

Relatos
-

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL [12 horas]
Atividades
• Exercício de cargo de direção, função gratificada e função comissionada de coordenação de curso
• 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
Quanto a atividade de Gestão, atualmente exerço a chefia do Núcleo de Pesquisa e Pós Graduação do Ifma-Maracanã, atuando na organização do semic,
divulgação dos indicadores de pesquisa do campus, no acompanhamento das etapas de execução de cada projeto desenvolvido no campus, no acompanhamento
e solicitação de pagamento de todas as bolsas vinculadas a editais IFMA/PRPGI. (anexo) Além disso presido o comitê científico local, que apresenta caráter
consultivo e deliberativo (anexo). Além das atividades enquanto chefe de pesquisa, também, presido a comissão de planejamento estratégico do campus (anexo),
Maracanã, levantando dados e indicadores de todos os setores que suportam esse campus, conforme solicitação oficial do IFMA/Reitoria. Também como membro
do Núcleo Docente Estruturante do curso superior de Tecnologia em Alimentos, atuei no processo de aprovação do novo PPC, bem como na definição das datas
de qualificação e defesa das monografias. Todas essas atividades foram realizadas de maneira ininterrupta durante o período 2020.1, mesmo em situação de
pandemia
Arquivo
https://suap.ifma.edu.br/media/pit_rit_v2/portarias_administra%C3%A7a%C3%B5-f5e5ba3e7ee4421987066218fea2ae53.pdf
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FUNÇÕES
HISTÓRICO DE FUNÇÕES
Função

Atividade

Data de Início

Data de Término

FUC1 - CCSTA-MAR

COORDENADOR DE CURSO

09/02/2018

25/07/2018

FG2 - NPPG-MAR

CHEFE DE DIVISAO

25/07/2018

31/10/2018

FG2 - NPPG-MAR

CHEFE DE NUCLEO

31/10/2018

-
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