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Nome: Claudio Barberini Camargo Filho        Matrícula Siape:1736942 

Classe / Nível: D 401 

Lotação:Alegre  

Período de avaliação:2019/2  

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente 

36,84 

1.2 - Disciplinas Ministradas  

Durante este período foram ministradas as aulas de Gestão Ambiental, Metodologia Pesquisa, Gestão 

de Unidades de Conservação Parques e Museus, Legislação e licenciamento Ambiental, Zoologia 

Aplicada, assim como, o atendimento aos alunos em horário extra classe de 6 horas semanais. 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu 

Neste semestre participei como membro da banca de TCC de duas alunas. A primeira participação foi 

referente a aluna Julia Justi Molinari com o trabalho intitulado de “Efeito da salinidade sobre a 

sobrevivência das larvas de Macrobrachium olfersii” e o segunda participação foi referente ao trabalho 

da aluna Juliana Maximo Siqueira de Souza com o trabalho intitulado de “Fecundidade e fertilidade 

de fêmeas de camarões Potimirim brasiliana”. 

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% 

 

 

 



4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal 

Neste período atuei como coordenador do projeto "Ciência em forma de arte", no qual estive presente 

na orientação dos alunos. 

Durante este período, atuamos na taxidermia de alguns exemplares da fauna brasileira como (duas 

cobras, uma paca), e plastinamos algumas peças (coruja, vísceras de paca e gato do mato, conteúdo 

gástrico ddo gato do mato) outras peças estavam e processos de desidratação, mas se perderam 

durante a chuva de janeiro.  

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

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

Participei das comissões de reformulação da grade do curso superior de Engenharia de 

Aquicultura (PORTARIA N° 334, de 19 de junho de 2019), do planejamento e execução do III 

Encontro de Engenharia de Aquicultura do Ifes – Campus Alegre (PORTARIA N° 336, de 19 

de junho de 2019) e da organização do Dia do Biólogo no Ifes – Campus de Alegre 

(PORTARIA N° 424, de 7 de agosto de 2019), ambos com carga horaria de 1 hora semanal, e 

prazos distintos de conclusão dos trabalhos, conforme a Portarias citadas no caput 5.1.8. 

Também participei da comissão responsável pela criação da empresa júnior vinculada aos 

cursos superiores de licenciatura e bacharelado em ciências biológicas do Ifes – Campus 

Alegre (PORTARIA N° 626, de 3 de outubro de 2019).    

 

6 – OUTROS  

          

          

 

Data:      

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 

 


