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Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 

Nome:  ALEXANDRE AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS Matrícula Siape:2157542 

Classe / Nível: D-III / 001 

Lotação: PIU - COORDENADORIA DO CURSO TECNICO EM AQUICULTURA 

Período de avaliação:01/01/2020 a 09/10/2020 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente (Inserir as disciplinas e suas respectivas notas) 

Indisponível para 2020/1 

1.2 - Disciplinas Ministradas (Inserir os nomes das disciplinas, curso e carga horária) 

Qualidade de água para a aquicultura – técnico em aquicultura (03h20min/semana) 

Extensão rural aplicada à aquicultura – técnico em aquicultura (03h20min/semana) 

Gestão e planejamento de empreendimentos aquícolas – técnico em aquicultura (01h40min/semana) 

Tecnologia de criação de crustáceos e moluscos – engenharia de pesca (02h30min/semana) 

 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO (Para cada tipo de orientação inserir o nome completo do aluno e nome do curso) 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas 

                   [  X  ] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo - 

                 [ X  ] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50% 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (As publicações deverão ser detalhadas com dados 

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 

Consultoria ad hoc e comitê assessor – Fapes – Edital Fapes/Cnpq - 09/2019 - PDCTR 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

6 – OUTROS 



1. Coordenação do laboratório de carcinicultura (Lacar) – Portaria n. 114/2018 (2h/semanais) 

2. Membro da comissão de reestruturação dos cursos técnicos – Portaria n. 91/2020  

3. Membro da comissão Plano de logística sustentável deste Campus – port. 165/2017 

4. Membro da comissão de Fiscal de contrato 01/2020 – projetos topográficos – alagações. Portaria 

n.23 de 07/02/2020. 

5. Presidente da comissão responsável pela implantação da área experimental de aquicultura do 

Campus – Portaria n. 137 de 26/06/2020.  

6. Membro da comissão responsável pelo apoio às atividades não presenciais do Ifes, Piúma durante a 

pandemia. Portaria n. 114 de 06/05/2020. 

7. Membro da comissão responsável pela formulação do projeto pedagógico do curso de pós-

graduação Latu sensu no eixo tecnológico de recursos pesqueiros e gestão costeira do Ifes – 

Campus Piúma. Portaria n. 195 de 30/09/2020 (2h/semanais). 

 

8. Horário destinado a atendimento de estudantes em horário extra-classe (04h/semana) 

 

 

 

Data:    20 / 11 / 2020 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi aprovado. 
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