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Para uso do Docente  

Apresentação ao Colegiado/Coordenadoria em Reunião Específica  

RELATÓRIO DE PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO DO DOCENTE  

 

Nome: Marisa Barbosa Lyra 

 Matrícula Siape: 1956770 

Classe / Nível: D IV I 

Lotação: Coordenadoria do Curso de Graduação em Biomedicina 

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)  

De acordo com a DECLARAÇÃO nº 6463/2020-VVL-DIREN, Protocolo 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 20202 e ainda vigente. 

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

Boas Praticas de Fabricação e  Laboratório 3° Periodo -Curso Técnico de Quimica Concomitante 2h 

QSMAeS 1° Periodo -Curso Técnico de Quimica Concomitante 2h 

Biossegurança e Bioética- 3° Período do Curso de graduação em Biomedicina 2h 

Biossegurança e Gestão de Qualidade  2° ano do Curso Integrado de Biotecnologia 3h 2 turmas =6 h. 

 

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 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  

Orientei em estágio de Doutoramento a aluna Carolinne Fávero conforme comprovante em 



anexo. 

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 PCC do Curso de Biomedicina. 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino  

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% 

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 tele presenciais e participei de todas as reuniões e convocações 

solicitadas. 

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

2.22-1Curso de Extensão Moodle Básico para Professores, realizado de 3 de 

abril de 2020 a 8 de abril de 2020, totalizando 20 horas. 

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

2.23-1- Introdução à Divulgação Científica (MOOC) (1º Oferta) com duração de 

30 horas, obtendo desempenho de 100% no período de 16 a 28 de Abril de 

2020. 

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

 2.24-1- “Conhecendo a Realidade da Saúde Indígena no Brasil”, produzido pela 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), na categoria de curso de 

qualificação profissional, com carga horária de 60 horas. 

2.24-2“Gestão da Clínica na Atenção Básica”, produzido pela Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), na categoria de curso 

de qualificação profissional, com carga horária de  60 horas. 

2.24-3 o “O Fazer da Saúde Indígena”, produzido pela Universidade Federal de 

São Paulo (UNIFESP), na categoria de curso de qualificação profissional, 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 

Aluna do doutorado DINTER em Cognição e Linguagem Ifes/ UENF matriculada em 4 disciplinas a 

distância.  marisa.lyra@ifes.edu.br (Aluno de doutorado (202024220015)) 

AARE-PCL4721 - Seminarios 

Prof.: Shirlena Campos de Souza Amaral 
Início: 01/09/2020 

AARE-PCL4713 - Linguagem e Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 



Prof.: Carlos Henrique Medeiros de Souza 

Início: 08/09/2020 

ARE-PCL4718 - Introdução À Cognição e Linguagem:sujeito e Representação;uma Abordagem 

Interdiscipli 

Prof.: Carlos Henrique Medeiros de Souza 

Início: 01/09/2020 

AARE-PCL4787 - Inglês Técnico - Proficiência em Lingua Estrangeira 
Prof.: Sergio Arruda de Moura 

Início: 03/08/2020 
 

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 

1-CASTRO, A. G. ; CASTRO, E. V. R. ; BECALLI, FERNANDA ZANETTI ; DIAS, G. B. ; Rizzatti, I M ; Pimentel, J D ; Porto, 

M L ; LYRA, M. B. ; OLIVEIRA, R. L. C. ; PEREIRA, U. Z. ; VIEGAS-AQUIJE, G. M. F. . Coleção de atividades didático-

pedagógicas em microscopia: os pequenos perguntam. 1. ed. Roraima: Editora da Universidade Federal de Roraima, 

2020. v. 1. 75p . 

2-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 . 

 
            3 - 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  

Quantification of milk adulterants (starch, H2O2, and NaClO) using colorimetric assays 

coupled to smartphone image analysis 
 Author links open overlay panelRayana A.CostaaCamilo L.M.MoraisbThalles R.RosaaPaulo 

R.FilgueirasaMonike S.MendonçacIsabelly E.S.PereiracBruno V.VittorazzideMarisa B.LyradeKássio 
M.G.LimabWandersonRomãoacdeMay 2020 

 Microchemical Journal 156:104968 

DOI: 10.1016/j.microc.2020.104968 

Authors: 
 

 

http://lattes.cnpq.br/1444372722806046
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026265X20302952#!
https://www.researchgate.net/journal/0026-265X_Microchemical_Journal
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.microc.2020.104968


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 

LYRA, M. B. ; Viegas, G M de F ; DUTRA, DÉBORA SANTOS DE ANDRADE ; Neves, B S de O ; MACIEL, A. P. A. 

; RODRIGUES, A. G. C. . OS BASTIDORES DA MICROSCOPIA: A CONSTRUÇÃO DE MODELOS PEDAGÓGICOS 

NA FORMAÇÃO CIENTÍFICA, UMA EXPERIÊNCIA COM A MICROSCOPIA. In: I Congresso Brasileiro 

Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, 2020. I Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e 

Tecnologia, 2020. v. 1. 

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 

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 

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 

Live : “ Os pequenos perguntam” 

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 

Participação do Grupo GEM- elaboração de material para o vídeo “ Os pequenos perguntam” 

Participação no Programa PIPAS da Graduação em Biomedicina.  

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 



PORTARIA Nº 035, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 Fiscal de Contrato Vitoria 

Sabor 

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

PORTARIA Nº 037, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 NDE 

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 

PORTARIA Nº 038, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020- Colegiado de Biomedicina 

 

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 1750, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020.Coordenação do Curso de 

Graduação em Biomedicina. 

 

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe 

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

 

6 – OUTROS 

Produção do Curso em AVA na Plataforma Moodle- Boas Práticas de Fabricação e Laboratório. (30 h 

Curso Técnico Concomitante em Quimica.) 

Produção do Curso em AVA na Plataforma Moodle- Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

QSMAeS) de 30 h Curso Técnico Concomitante em Quimica 

Produção do Curso em AVA na Plataforma Moodle- Biossegurança e Bioética ( 30 h) Curso de 

Graduação em Biomedicina 

Produção do Curso em AVA na Plataforma Moodle- Bioética e Gestão de Qualidade (75 hs) 2 turmas 

Integrado Médio em Biotecnologia. 

Participação no Dia do Biomédico 20/11/2020. 

 



Data:    07  /    12    /2020 

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

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

 

 


