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Nome   Maria Geralda Oliver Rosa                                              Matrícula Siape: 1790152 

Classe / Nível: D-402 

Lotação: Ifes- Campus Vila Velha- Coordenadoria do Curso de Licenciatura em Química 

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

 
Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

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

(*) não estava disponível no site no dia 30/11/2020. 

 

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

Extensão no Ensino II Licenciatura em Pedagogia (35H) 

Paulo Freire e a Educação Licenciatura em Pedagogia (45H) 

Estágio Supervisionado III   Licenciatura em Química  (120H) 

Estágio Supervisionado IV (120H) Licenciatura em Química  (120) 

 

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 

Coorientação da licencianda de Química: Giovanna Fonseca Rosa Santana “Interdisciplinaridade no 

curso técnico em química: produção e análise de cerveja artesanal”  

 

2.2 - Orientação de monografia de especialização 

2.3 - Coorientação de monografia de especialização 

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

Mestrado Profissional em Química (ProfQui), aluna FLÁVIA CORDEIRO PEREIRA, título da 

dissertação intitulada “BIOCOMBUSTÍVEIS (ETANOL E BIODISEL) À LUZ DA ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS NO ENSINO DE QUÍMICA” 30 de setembro de 2020 

 

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  

Aluna voluntária IC: Sabrina Schade Garcia de Assis 

Aluna voluntária de Extensão: Raquel Augusta Barbosa 

 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não) 

Licencianda de Pedagogia:  Patrícia Elias Brandão 

Licenciando de Química: Joao Carlos Goncalves Figueiredo  

 

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  

Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Pedagogia conf. Resolução 

CNE/CP nº2/2019 (trabalho inicial). Portaria Nº 046, de 25 de Fev. de 2019. 

 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino 

Portaria DG-Campus Vila Velha nº122, 2020 - Altera p.85, de 11.05.2020 - Comissão Responsável 

pela construção do projeto, regimento e toda a operacionalização do Laboratório de práticas 

pedagógicas e brinquedoteca do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

 

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

Presidente da Banca de Defesa de Flávia Cordeiro Pereira, Título: Dissertação Intitulada 

“Biocombustíveis (Etanol e Biodisel) à luz da Alfabetização Científica: potencialidades e desafios no 

Ensino de Química, em 30/11/2020. 

 

Membro da Banca de Qualificação do mestrando Jonas Antônio Bertolassi - Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Titulo: PROFISSÃO DOCENTE E EMOÇÕES: AS 

PERCEPÇÕES EMOCIONAIS DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL EM INÍCIO E FINAL DE CARREIRA, 28/08/2020. 

 

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% 

 

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 



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

Curso Moodle para Educadores, no período de 1/10/2019 a 30/06/2020, de 60 horas, no 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  

Licencianda em Pedagogia: Patrícia Elias Brandão (SESI) 

Licenciatura em Pedagogia: Amanda Miguel Patrocínio (CRA/Ifes) 

Licenciatura em Pedagogia Thaís do Nascimento Coutinho (Escola Monteiro Lobato) 

 

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  

LOSS, Adriana Salete; ROSA, Maria Geralda Oliver. (In)visibilidade das vozes no Ensino 

Superior: desafios do pensamento decolonial. Revista Lusófona de Educação, 48, 169-184 

169 doi: 10.24140/issn.1645-7250.rle48.11 

 

LOSS, Adriana Salete; ROSA, Maria Geralda Oliver. A Identidade da Universidade 

Federal Fronteira Sul: uma universidade popular com gestão democrática. Revista 

Lusófona de Educação. 

3.9.2 - Qualis A2  

3.9.3 - Qualis B1  

3.9.4 - Qualis B2  

ASSIS, Sabrina Schade Garcia de; ROSA, Maria Geralda Oliver. Estado do 

conhecimento: pedagogia decolonial na América Latina. Cadernos UniFoa, (no prelo) 

3.9.5 - Qualis B3  

3.9.6 - Qualis B4 

OLIVEIRA, Aline Beatriz Pimentel Doelinger; DARDENGO, Raquel; BELLO, Thamires; OLIVER, 

Maria Geralda.  Química Orgânica na Mesa para a Educação de Jovens e Adultos. Química 

Inorgânica na mesa para Educação de Jovens e Adultos. Revista Sala de Aula em Foco.  v. 9 

n. 1 (2020): Relatos e Reflexões do Ensino Presencial e Virtual.  

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 

IV Jornada de Integração do Ifes Apresentação de Trabalhos   

IC - Mapeamento das produções publicadas na América Latina com a temática pedagogia decolonial. 

ASSIS, Sabrina Schade Garcia de; ROSA, Maria Geralda Oliver. 30/11/2020 

Proen -  interdisciplinaridade no curso técnico em química: produção e análise de cerveja artesanal – 

SANTANA, Giovanna Fonseca Rosa; RIBEIRO, Juliano Souza; ROSA, Maria Geralda 

Oliver.30/11/2020  

 

III Jornada de Educação e Divulgação em Ciências  

1)Curricularização da Extensão no Ensino numa perspectiva freiriana. Relato de Experiência. 

MACIEL, Márcia Adriana Ribeiro Barboza; ROSA, Maria Geralda Oliver. 28/11/2020. 

2)Práticas Pedagógicas no uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. Leidiany de Jesus 

Costa; ROSA, Maria Geralda Oliver.  28/11/2020 

3) Interdisciplinaridade e contextualização no curso técnico em química: uma proposta utilizando a 

produção de cerveja artesanal. SANTANA, Giovanna Fonseca Rosa; RIBEIRO, Juliano Souza; 

ROSA, Maria Geralda Oliver.  28/11/2020 

 

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 

AFIRSE Portugal "EDUCAÇÃO E BEM-ESTAR", Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

LOSS, Adriana Salete; ROSA, Maria Geralda Oliver. Universidade Democrática, Pública e Popular: 

ousadia emergente para a contemporaneidade, Fev. 2020. 

 

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 

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 

Mediação da palestra online: A pandemia e a legislação: um aprofundamento da desigualdade 

escolar?' com o Prof. Dr. Carlos Roberto Jamil Cury (UFMG/PUC/MG), inclusa no Programa de 

Extensão intitulado 'AQUARELA', quando da II Semana de Pedagogia realizada no dia 29 de 

setembro de 2020. 

 

Mediação da palestra online: “Professor Gestor na atualidade”, com a Prof.ª. Dra. Jussara Bueno de 

Queiroz Paschoalino (UFRJ), inclusa no Programa de Extensão intitulado 'AQUARELA', quando da II 

Semana de Pedagogia realizada no dia 14 de outubro de 2020. 

 

Mediação da palestra online: “FUNDEB: o desafio de desenvolver a educação básica e de valorizar 

seus profissionais” com o Profº Dr. João Antonio Cabral de Monlevade (Senado Federal), inclusa no 

Programa de Extensão intitulado 'AQUARELA', quando da II Semana de Pedagogia realizada no dia 

24 de novembro de 2020 

 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

Seminário Internacional Integrar a América Latina a partir da Educação: 10 Anos do Doutorado Latino-

americano em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, evento online, período de 

19/10/2020 a 23/10/2020. 

 

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

XX Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – XX ENDIPE Rio 2020. Evento online.Período: 

29/10 a 12/11/2020. 

 

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 

Avaliador(a) ad hoc, no ano de 2020, de projeto(s) de pesquisa submetido(s) ao Edital nº 

270/GR/UFFS/2020 - Fomento à Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação e Fomento à 

Pesquisa com Ênfase na Pós-graduação Stricto Sensu, da Universidade Federal da Fronteira Sul 

(UFFS) - Campus Erechim, avaliando cinco projeto(s) de pesquisa. 

 

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

Biocombustíveis (etanol e biodiesel) à luz da Alfabetização Científica numa abordagem CTSA  

(Mestrado Profqui /Flávia Cordeiro Pereira). 

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 

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 

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 de Licenciatura em Química - Portaria Nº 098, de 21 de Maio de 2020. 

Colegiado de Licenciatura em Pedagogia - Portaria Nº 125, de 26 de Junho de 2020. 

Colegiado da Pós-graduação Stricto Sensu em Ensino de Química - ProfQui do Ifes - Portaria 

nº 174, de 17 de setembro de 2020 

NDE de Licenciatura em Pedagogia – Portaria Nº 046, de 25 de Fevereiro de 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 

Membro da Banca de Avaliadores de Extensão do Ifes (Portaria nº 1202, de 8 de junho de 

2018). 

 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

Portaria nº 431, de 29 de maio de 2018. (INEP) - Avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior – BASis. 

 

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 

 

Data:    30/11/2020 

 
 

Assinatura Docente 
 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

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

 


