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Para uso do Docente 

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica 

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE 

Nome:  Marcella Porto Tavares                        Matrícula Siape:1219003

Classe / Nível: Professor D-301

Lotação: Coordenadoria do Curso Bacharelado em Biomedicina

Período de avaliação: 2020/1 - 03/02/2020 a 15/12/2020

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)

 Fundamentos de Cosmetologia e Estética, 3º período, Biomedicina, carga horária total: 60h 

(teórico/prática)

 Extensão I, 1º período, Biomedicina, carga horária total: 30h 

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 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma) 

2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão

 Alunas bolsistas: Priscila Alves, Vitória de Almeida, Samata de Lima, Letícia Montanha  

(biomedicina)

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não) 



 Alunas: Mylena Amorim, Priscila Costa, Júlia Demuner

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 

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

Velha

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino 

 Núcleo Docente estruturante (NDE) do Curso de Biomedicina (Portaria N°69/2019)

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

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

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%

Todas as atividades foram realizadas em ambiente telepresencial.

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

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

Todas as atividades foram realizadas em ambiente telepresencial.

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

Ferramenta para gravação de videaulas (5h) - Cefor

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas

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

Gestão da Clinica na Atenção Básica (60h) – UnaSus

Moodle para Educadores (60h) - Cefor

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

Aquije GMF; Castro AG; Castro , EVR; Becalli, FZ; Dias, GB; Rizatti, IM; Pimentel, JD; 

PORTO, M. L.; Lyra, MB; Oliveira, RLC; Pereira, UZ; PEREIRA, T. M. C.

Os pequenos perguntam. Vitória: Editora da Universidade Federal de Roraima, 2020, v.1. 

p.77.

Viegas, G M de F . Collection d?activités didactiques pédagogiques en microscopie: LES 

PETITS SE DEMANDENT. 1. ed. Roraima: Editora Universidade Federal de Roraima, 2020. 

v. 1. 77p .

Viegas, G M de F; CASTRO, A. G. ; DUTRA, DÉBORA SANTOS DE ANDRADE ; 



CASTRO, E. V. R. ; BECALLI, FERNANDA ZANETTI ; DIAS, G. B. ; Rizzatti, I M ; 

França, M F P ; Porto, M L ; LYRA, M. B. ; VIEGAS, N. J. F. ; GALAMA, P. M. L. ; 

OLIVEIRA, R. L. C. . COLEÇÃO DE ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS EM 

MICROSCOPIA: Espírito Santo e Roraima, uma viagem divertida com a realidade 

aumentada. 1. ed. Roraima: Universidade Federal de Roraima, 2020. v. 1. 24p .

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

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

PORTARIA Nº 1983 - 2020 - Coordenadores das áreas temáticas das salas de apresentação 

para Jornada de Integração

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

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

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional

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

 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 

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

 PIPAS- Programa Interdisciplinar de Promoção e Atenção à Saúde

Descrição: Este programa tem como objetivo principal desenvolver práticas em saúde 

envolvendo atualmente as áreas de conhecimento relacionadas à Biomedicina (Dieta, 

Farmacoterapia, Biotecnologia, Saúde Coletiva, Análises Clínicas)

Situação: Em andamento Natureza: Projeto de extensão

Alunos envolvidos: Graduação (80);

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

por Instituição Federal

 GEM – Grupo de Estudos em Microscopia

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)

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

PORTARIA Nº 054, DE 05 DE MARÇO DE 2020 Simulação Geopolitica

PORTARIA Nº 140, DE 10 DE JUNHO DE 2019 Conselho de Etica Discente

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

 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

PORTARIA Nº 1749, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020. 

Designar, MARCELLA PORTO TAVARES para exercer a Função Gratificada, de 

Coordenadora da Coordenadoria Geral de Ensino da Estrutura Administrativa do Campus 

Vila Velha do Ifes.

PORTARIA Nº 262, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020. Designar MARCELLA PORTO TAVARES, 

para substituir a Diretoria de Ensino do Ifes.



5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe

6 – OUTROS

 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

 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 

 Avaliador de sala das apresentações de trabalhos de Iniciação Científica da Seção Saúde 

na IV Jornada de Integração do IFES 

 Participação no Dia do Biomédico 20/11/2020. 
 PORTARIA Nº 242 - 2020 - Comissão Responsável pelo Horário Acadêmico de 2020/2 do 

Campus Vila Velha.
 PORTARIA Nº 181 - 2020 - Comissão Comissão responsável pela reestruturação do 

Calendário Acadêmico de 2020 do Campus Vila Velha.
 PORTARIA Nº 212 - 2020 -Comissão de Organização para o Retorno das Atividades 

Presenciais, Ensino Híbrido e Biossegurança do Ifes campus Vila Velha.

Data: 09/12/2020

Marcella Porto tavares

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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