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Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

- Avaliação discente 

Conforme a Declaração nº 6463/2020-VVL-DIRE, “não foi realizada, no âmbito do 

Campus Vila Velha, a Avaliação Docente pelo Discente, período de referência 2020/1, em 

virtude da suspensão das aulas presenciais por movo da pandemia de Covid-19, suspensão 

esta iniciada em 18 de março de 2020” e vigente até o final do período de avaliação em 

questão. 

- Disciplinas Ministradas  

QSMAeS (25 de maio a 15 de agosto de 2020) 

• Curso: Técnico em química integrado ao ensino médio 

• Carga horária semanal: 1 ha (55 min) 

Química de alimentos – Teórica (25 de maio a 02 de outubro de 2020) 

• Curso: Química Industrial 

• Carga horária semanal: 2ha (120 min) 

Gestão ambiental (27 de julho a 02 de outubro de 2020) 

• Curso: Técnico em química concomitante noturno 

• Carga horária semanal: 4 ha (200 min) 

Gestão ambiental (27 de julho a 02 de outubro de 2020) 

• Curso: Técnico em química concomitante vespertino 

• Carga horária semanal: 4 ha (240 min) 



Química de alimentos – Prática (05 de outubro a 15 de dezembro de 2020) 

• Curso: Química Industrial 

• Carga horária semanal: 4 ha (240 min) 

Análise instrumental 05 de outubro a 15 de dezembro de 2020) 

• Curso: Técnico em biotecnologia 

• Carga horária semanal: 5 ha (275 min) 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO 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% 

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas 

• Curso Ferramenta para Gravação de Videoaulas – 5 horas 

• III Workshop de química industrial online: experiências de estágio supervisionado/talk 

show: em busca do mercado de trabalho (online) – 2 horas 

• Encontro com a química – 2 horas  

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas  

• Curso Moodle para Educadores – 60 horas 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 

3.9.2 - Qualis A2  

• Artigo: “Acacia gum fluidized bed agglomeration: Use of inulin as a binder and 

process parameters analysis” 

Revista: Journal of Food Process Engineering  

Autores: Juliana G. Rosa; Raul F. Nascimento; Kaciane Andreola e Osvaldir P. Taranto. 

ISSN:1745-4530;   

DOI: 10.1111/jfpe.13409 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfpe.13409 

• Artigo: “Pea protein isolate fluid dynamics and characterization obtained by 

agglomeration in pulsed fluidized bed” 

Revista: Particulate Science and Technology 

Autores: Raul Favaro Nascimento; Juliana Gomes Rosa; Mariana Ferreira Ávila e 

Osvaldir Pereira Taranto 

ISSN: 0272-6351 

DOI: 10.1080/02726351.2020.1830209 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jfpe.13409


6 – OUTROS 

Férias (27 de fevereiro a 11 de abril de 2020)  
Atividades não presenciais (13 de abril a 15 de dezembro 2020) 

• Planejamento das aulas não presenciais/online. 

• Atendimento a aluno via moodle, e-mail e google meet.  

• Aulas online via google meet. 

• Elaboração de vídeo aulas. 

• Reuniões não presenciais das coordenadorias via web conferência e outros. 

• Reuniões não presenciais da Direção Geral via web conferência e outros. 

• Levantamento de orçamentos de equipamentos para os laboratórios relacionados ao 

curso de química industrial. 

• Reuniões para discussão e elaboração de ementa da disciplina “Processos 

bioquímicos” do curso técnico em química concomitante. 
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