
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 18/2019,  
DE 1 DE JULHO DE 2019 

  

ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho 

 
 

Nome: Thalyta Botelho Monteiro                                          Matrícula Siape: 1103376 

Classe / Nível: DE 

Lotação: Coordenadoria do Curso Técnico em Florestas 

Período de avaliação: 2020/1 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente  

Avaliação não realizada no período por motivo da Pandemia da Covid-19 e por conta das APNPs. 

 

1.2 - Disciplinas Ministradas Mui 

Arte – Técnico em Florestas – 6h 

Arte – Técnico em Meio Ambiente – 4h 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 

Participação no processo seletivo para a escolha de professor substituto de arte coo banca 

examinadora da prova de títulos e prova didática.  

 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

Participação na comissão de boas-vindas da equipe de ensino. 

 

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% 

 

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

Doutoranda em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES 

 



 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  

Preparação de projeto de pesquisa a relacionar cinema de animação e a comunidade. Tem por 

objetivo compreender a relação do Caparaó com o cinema, além de divulgar o cineclube do instituto.  

 

3.6 - Capítulo de livro  

Capítulo de livro – Férias animadas – Uma produção de animação na região do Caparaó para o livro 

Educação em ciências, saúde e extensão universitária vol. 2, a ser lançado em janeiro de 2021. 

 

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional 

Endipe 2020 

 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes 

Elaboração, coordenação e docência do Curso de cinema de animação dado no período de férias aos 

alunos e comunidade acadêmica, o que nos rendeu um artigo em parceria com a UFF E UFRJ 

 

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas) 

Docência do Curso de cinema de animação dado no período de férias aos alunos e comunidade 

acadêmica, o que nos rendeu um artigo em parceria com a UFF E UFRJ. O curso teve carga horária 

de 80 horas.  

 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 

Curso de cinema de animação dado no período de férias aos alunos e comunidade acadêmica, o que 

nos rendeu um artigo em parceria com a UFF E UFRJ. 

 

 

6 – OUTROS  

Membro do Núcleo de Arte e Cultura do Campus Ibatiba; 

Membro do NAPNE 

Membro do NEABI 

Organização do cineclube do campus com acervo e visita a escolas.  

OBSERVAÇÃO – LICENÇA MATERNIDADE OBTIDA NO PERÍODO DE 20 de abril a 19 de outubro de 

2020.  

          

          

 

Data:      

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 



Assinatura do Coordenador 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 07/12/2020

RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO Nº 13/2020 - IBA-CCTF (11.02.23.01.08.02.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 02/03/2021 10:14 )
ADELSON DE AZEVEDO MOREIRA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

IBA-CCTF (11.02.23.01.08.02.03)

Matrícula: 270514

 (Assinado digitalmente em 15/03/2021 16:25 )
THALYTA BOTELHO MONTEIRO

PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO

IBA-CCTF (11.02.23.01.08.02.03)

Matrícula: 1103376
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