
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  
PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE  
ANEXO V – RESOLUÇÃO CS Nº 21/2018  

 
Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  
RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 
Nome:  Carine Coneglian de Farias Colman                                        Matrícula Siape:3092489 
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Período de avaliação: 2020/1 

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 
1.1 - Avaliação discente (Inserir as disciplinas e suas respectivas notas)  

 

De acordo com a declaração 6463/2020- VVL/DIRE, Protocolo 23187.001693/2020-22, não foi 

realizada a avaliação docente pelos discentes em virtude da suspensão das aulas presenciais por 

motivo de pandemia da COVID-19, suspensão iniciada em 18 de março de 2020 e ainda vigente. 

 

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

 

x Técnicas de Análise em Saúde, 3º ano, Técnico Integrado em Biotecnologia, carga horária 

total: 140h (70h teórica e 70h prática) 

x Microbiologia, 3º período, Biomedicina, carga horária total: 60h (30h teórica e 30h prática) 

x Introdução ao Curso de Biomedicina, 1º período, Biomedicina, carga horária total: 30h 

(teórica) 

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

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 
2.2 - Orientação de monografia de especialização  
2.3 - Coorientação de monografia de especialização  
2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 
2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 
2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  
2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  
2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento  

 



x Aluna voluntária de monitoria da disciplina de Microbiologia: Júlia Santana da Silva 

 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma)  
2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 

 

x Aluna bolsista: Beatriz Nunes Santos, Biomedicina, IFES VV 

x Aluna bolsista: Dieniffer Sasha de Araujo Salermo, Biomedicina, IFES VV 

x Aluno voluntário: Willian Froede Ribeiro, Biomedicina, IFES VV 

x Aluno voluntário: Helena de Souza Colonna, Biomedicina, IFES VV 

x Aluna bolsista: Roberta Kaiche de Melo Técnico integrado em biotecnologia, IFES VV 

x Aluno bolsista (co-orientação): Daniel Queiroz Hese da Silva, Técnico integrado em 

biotecnologia, IFES VV 

 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  
2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 
2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos  

 

x Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Biomedicina do IFES campus Vila 

Velha (relatório de adequação bibliográfica, revisão das ementas de Ciências da Saúde, Meio 

Ambiente, compilação dos dados e formatação do documento reformulado) 

x Comissão Responsável pela Reformulação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do Curso 

Técnico Concomitante em Química - Portaria nº 121, de 19 de junho de 2020 

 
2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

 

x Núcleo docente estruturado (NDE) do curso de Biomedicina do IFES campus Vila Velha - 

Portaria 189/2019, data de início: 19 de Março de 2019 

x Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades Específicas – NAPNE do IFES campus Vila 

Velha - Portaria nº 114, de 16 de junho de 2020 

 
2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado 

 

x Glaucimeire Rocha Carvalho, "Avaliação do efeito cicatrizante da Virola oleifera (Schott) A. C. 

Smith em lesões cutâneas de ratos wistar". Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas - UVV. 

x Jairo Izidro, “Uso de probióticos como adjuvantes no tratamento do transtorno depressivo 

maior”. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - UVV. 

x Lucio Baena de Melo, “Avaliação de biomarcadores bioquímicos, de estresse 
oxidativo/nitrosativo e da percepção olfativa em indivíduos com a doença de Parkinson”. 
Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde - UEL 
 

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado  

 

x Anderson Mariquito, “Avaliação do potencial alelopático, antioxidante, fotoprotetor e análises 
fitoquímicas do extrato de folhas de ‘Euterpe Edulis’ Martius”. Programa de Pós-Graduação em 
Biologia Vegetal - UFES.  



x Alessandro Bermudes Gomes, “Avaliação do potencial alelopático, antioxidante, fotoprotetor e 
do perfil fitoquímico de extratos de folhas de geonoma schottiana (arecaceae)”. Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Vegetal - UFES.  

x Flávio Maurício Perini, “Avaliação do potencial biológico e análise fitoquímica de extrato 
etanólico e frações, obtidos de folhas de clusia fluminensis planck & triana”. Programa de Pós-
Graduação em Biologia Vegetal - UFES.  

x Valéria Rosseto Lemos, “Efeito anti-epileptogênico do probiótico kefir: relato de caso e estudo 

em modelo experimental”. Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas - UVV. 

 
2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu 
2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes  
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 
2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas 

 

x Curso da Escola Virtual.Gov - EV.G intitulado “Desenho Instrucional (Turma JUN/2020)” , com 
início em 09/06/2020 e com carga-horária de 30 horas. 

x Curso “Hemograma, Anemia e Linfadenopatia”, produzido pela Universidade Federal de 
Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na categoria de curso de qualificação 

profissional, com carga horária de 30 horas. 
 

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

x Curso Moodle para Educadores, por meio do Centro de Referência em Formação e em 

Educação a Distância – Cefor, com carga horária de 60 horas.  

x Como Criar um MOOC?, por meio do Centro de Referência em Formação e em Educação a 

Distância – Cefor, com carga horária de 60 horas. 

 
2.25 - Participação em curso de graduação  
2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  
2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 
2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de 
formação  
2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação  

 

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

sobre ISSN, ISBN, DOI, URL, etc.) 
3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes  
3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 
3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 
3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes  
3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico 
3.6 - Capítulo de livro  

3.7 - Prefácio de livro  
3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico  
3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes 



3.9.1 - Qualis A1  
3.9.2 - Qualis A2  
3.9.3 - Qualis B1  
3.9.4 - Qualis B2  
3.9.5 - Qualis B3  
3.9.6 - Qualis B4  
3.9.7 - Qualis B5  
3.9.8 - Qualis C  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 
3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 
3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 
3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 
3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 
3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 
3.16 - Resenha em periódico 
3.17 - Artigo em periódico nacional 
3.18 - Artigo em periódico internacional 
3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 
3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 
3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 
3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 
3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 
3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 
3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 
3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 
3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 
3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 
3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

 

x 3º Seminário do EMEP – Grupo de Pesquisa em Educação Matemática e Educação 

Profissional, realizado no IFES, na função de Mediadora no dia 7 de março de 2020, com 

carga horária de 1 hora(s) 

 

 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 
3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 
3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 
3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais 
3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais 
3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

 

x Membro da comissão organizadora da XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2020 no IFES campus Vila Velha – Portaria nº 

214, de 3 de novembro de 2020.  

 



 

 

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 
3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 
3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

 

x Minicurso “Possibilidades interdisciplinares a partir da produção e do consumo de alimentos”, 
incluso no Evento de Pesquisa intitulado 'Jornada temática do EMEP', realizado no IFES, na 

função de ministrante, no dia 9 de setembro de 2020, com carga horária de 2 hora(s). 

x Minicurso “Possibilidades interdisciplinares a partir do crescimento bacteriano”, inclusa no 

Evento de Pesquisa intitulado 'Jornada temática do EMEP', realizado no IFES, na função de 

ministrante, no dia 4 de novembro de 2020, com carga horária de 2 hora(s). 

x Minicurso “Ensaios bioguiados para identificação de substâncias ativas”, realizado no Evento 
XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, IFES campus Vila Velha, no dia 23 de 

novembro de 2020, com carga horária de 3 hora(s). 

 

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

 

x Evento de Pesquisa intitulado '3º seminário do EMEP – Grupo de Pesquisa em Educação 

Matemática e Educação Profissional', realizado no IFES, no dia 7 de março de 2020, com 

carga horária de 8 hora(s) 

x Atividade “Possibilidades interdisciplinares a partir da robótica educacional”', inclusa no 
Evento de Pesquisa intitulado 'Jornada Temática do EMEP', realizado no IFES, no dia 29 de 

julho de 2020, com carga horária de 2 hora(s). 

x XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia nos dias 23 a 24 de novembro de 2020 no 

IFES campus Vila Velha 

 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 
3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 
3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 
3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 
3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional  

 

x Realização - Revista on-line de Extensão e Cultura. ISSN 2358-3401 

 
3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 
3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 
3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 
3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 
3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 
3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 
3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 
3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 



3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  
3.57 - Manutenção de obra artística  
3.58 - Maquete 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes 
4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal 
4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal 

 

x Programa Interdisciplinar de promoção à saúde (PIPAS), número do cadastro: 118/2019 

 

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes 
4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes 
4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas 
4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão 
4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

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

x Atividade 'OFICINA: MÁSCARAS CASEIRAS X COVID-19', inclusa no Programa de Extensão 

intitulado 'PIPAS – PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO A 

SAÚDE', realizado nesta Instituição, na função de PALESTRANTE, no dia 16 de abril de 

2020, com carga horária de 6 hora(s). 

 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 
4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes 
4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável 
4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 
4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 
4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas 
5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos 
5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 
5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos e 

registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado 
5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado 
5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos 

 

x Colegiado do curso de Biomedicina do IFES campus Vila Velha, portaria n°190/2019, data de 

início 01/03/2019 

 



5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita 

pelos pares 
5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 
5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 
5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq) 
5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia 

5.2 – Cargo / Função 
5.2.1 - Reitor 
5.2.2 - Pró-Reitores 
5.2.3 - Diretores de Campi 
5.2.4 - Cargos de CD 
5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe 
5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

 
6 – OUTROS 

x Comissão de sindicância para apuração dos bens não constantes no relatório de inventário 

anual de bens móveis, exercícios 2018, do IFES campus Vila Velha, portaria nº263, data de 

início 02/10/2019 

x Atividades de Planejamento e Manutenção de Ensino 

x Participação nas reuniões com a diretoria geral do campus e Coordenação dos Cursos de 

Biomedicina e Técnico Integrado em Biotecnologia e Setor Pedagógico sobre as atividades 

pedagógicas não presenciais (APNP's) via webconferência 

x Participação no I Encontro Formativo Sobre EAD no Campus Vila Velha com a professora 

Vanessa Battestin no dia 11/05/2020 via webconferência 

x Participação como docente na elaboração da campanha de conscientização sobre 

coronavírus – Higienização das mãos; Uso de máscaras; Higienização dos alimentos 

promovido pelo Programa Interdisciplinar de promoção à saúde (PIPAS) 

x Palestra “Grupo de Pesquisa em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas” no Conexão IFES 

no Instagram do Campus Vila Velha 

x Entrevista com a Dra. Carmem, delegada do conselho regional de Biomedicina do Estado do 

Espirito Santo para a disciplina de Introdução ao curso de Biomedicina  

x Entrevista para a Gazeta sobre o profissional Biomédico em tempos de pandemia 

x Participação na organização do Evento virtual “Dia do Biomédico” 20/11/2020 

x Colaboração na realização do trabalho (resumo/apresentação) “Potencial efeito antioxidante 
do Kefir” apresentado pela aluna Júlia na XVII Semana Nacional de Ciência e Tecnologia  

x Participação na elaboração do levantamento de itens para o processo de compra: reagentes e 

equipamentos para o curso de Biomedicina e Técnico Integrado em Biotecnologia  

x Premiação, 5º Lugar do trabalho de iniciação científica do Aluno Daniel Queiroz Hese da 

Silva, na Fecinc.   

x Coordenadora de sala das apresentações de trabalhos de Iniciação Científica da Seção 

Saúde na IV Jornada de Integração do IFES  

 

 



Data: 09/12/2020 

Carine Coneglian de Farias Colman 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

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


