
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 18/2019, 

DE 1 DE JULHO DE 2019
 

ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho

Nome: Elcio do Nascimento Chagas                                               Matrícula Siape: 53458

Classe / Nível: D 501

Lotação: Campus de Alegre/ Coordenadoria do Curso de Tecnologia em Cafeicultura

Período de avaliação: 2019/2

Justificativa de cumprimento

1 - ATIVIDADE DE ENSINO

1.1 - Avaliação discente 

o Estatística Básica, Estatística I, Bioestatística, Probabibilidade e Estatística – nota final; 37,72

1.2 - Disciplinas Ministradas 

o Estatística Básica - curso de Engenharia de Aquicultura - 3:20 h / semana; 22:20 h / semestre.

o Estatística I - curso de Tecnologia em Cafeicultura - 3:20 h / semana; 22:20 h / semestre.

o Probabilidade e Estatística  - curso de  Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas -

3:20 h / semana; 22:20 h / semestre.

o Bioestatística - curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - 2:30 h / semana; 17:30 h / 

semestre.

1.2.1 - Atendimento 

Atendimento a alunos com o objetivo de sanar dúvidas referentes aos conteúdos ministrados, lista de

exercícios, lista de atividades para as avaliações e avaliações aplicadas. Atendimento a alunos com 

o objetivo de sanar dúvidas referentes a análises estatísticas desenvolvidas em seus projetos de 

pesquisa.

o  Estatística Básica - curso de Engenharia de Aquicultura - 0:35 h / semana; 04:05 h / semestre.

o Estatística I  - curso de Tecnologia em Cafeicultura - 0:35 h / semana; 04:05 h / semestre.



o Probabilidade e Estatística - curso de  Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas -

0:35 h / semana; 04:05 h / semestre.

o  Bioestatística  - curso de Licenciatura em Ciências Biológicas - 0:35 h / semana; 04:05  h / 

semestre.

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO 

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso

Aplicação do método de análise regressão robusta multivariada em análises sensoriais de cafés da 

Região do Caparaó Capixaba - Título provisório.

o Helio do O Saraiva Pimentel – curso de Tecnologia em Cafeicultura - 01:30 h / semana; 10:30 h / 

semestre.

2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento 

Colaboração na aplicação de exercícios, atividades propostas para avaliação, e outros de natureza 

similar; auxiliar os na realização de trabalhos práticos ou experimentais.

o Layandra Sant’Ana da Silva - Monitoria de Estatística I - Edital Nº 03/2019 – curso de Tecnologia 

em Cafeicultura 02:00 h / semana; 14:00 h / semestre.

o Monitoria de Estatística Básica - Edital Nº 03/2019 – Layon Carvalho de Assis -curso de 

Engenharia de Aquicultura  02:00 h / semana; 14:00 h / semestre.

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%

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe

o Membro do colegiado curso de Tecnologia em Cafeicultura – portaria 261 de 11 de abril de 2018 - 

00:30 h / semana; 3:30 h / semestre.

o Membro do colegiado curso de Engenharia em Aquicultura – portaria 206 de 24 de abril de 2018 - 

00:30 h / semana; 3:30 h / semestre.

o Membro do colegiado curso Tecnologia e Análise de Desenvolvimento de Sistemas - portaria 152

de 20 março de 2019 - 00:30 h / semana; 3:30 h / semestre.

o Presidente da comissão setorial de avaliação institucional – Campus de Alegre – portaria 137 de

13 de março de 2019 - 04:00 h / semana; 28:00 h / semestre.



5- OBSERVAÇÕES

Todas as atividades descritas, ocorreram no período de 29/07/2019 a 12/09/2019, devido a 

afastamento das atividades por estar de licença para tratamento de saúde. 

 

Data: 02 de Fevereiro de  2020

Assinatura Docente

___________________________________

Assinatura do Coordenador



09/03/2020 NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA

https://webmail.ifes.edu.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAD2iEH7ZTJCSKLvt%2buIcgBcBwCybA8k0t1IR5HXc4y91PQXABo3HaIvAAD… 1/1

NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nao Responda
Enviado:segunda-feira, 7 de outubro de 2019 13:46
Para: Elcio do Nascimento Chagas

  
Caro(a) ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS,

informamos que o(a) SETOR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR registrou um(a) LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE com os seguintes dados:

Servidor : ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS (53458)
Vínculo de Ocorrência : 53458 ( IFES, em atividade desde 01/01/2010)
Tipo de Ausência : Licenças
Descrição : LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Data de Início : 14/09/2019
Data de Término : 12/10/2019
Número de Dias : 29
Status : Homologada

Para maiores informações, acesse a consulta de ausências no SIGRH em Portal do Servidor -> Consultas ->
Ausências, ou entre em contato com o(a) DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DAP).
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema e não deve ser respondida. 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por lei.

Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento.

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.



09/03/2020 NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA

https://webmail.ifes.edu.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAD2iEH7ZTJCSKLvt%2buIcgBcBwCybA8k0t1IR5HXc4y91PQXABo3HaIvAAD… 1/1

NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nao Responda
Enviado:sexta-feira, 18 de outubro de 2019 13:58
Para: Elcio do Nascimento Chagas

  
Caro(a) ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS,

informamos que o(a) SETOR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR registrou um(a) LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE com os seguintes dados:

Servidor : ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS (53458)
Vínculo de Ocorrência : 53458 ( IFES, em atividade desde 01/01/2010)
Tipo de Ausência : Licenças
Descrição : LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Data de Início : 14/10/2019
Data de Término : 11/11/2019
Número de Dias : 29
Status : Homologada

Para maiores informações, acesse a consulta de ausências no SIGRH em Portal do Servidor -> Consultas ->
Ausências, ou entre em contato com o(a) DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DAP).
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema e não deve ser respondida. 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por lei.

Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento.

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.



09/03/2020 NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA

https://webmail.ifes.edu.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAD2iEH7ZTJCSKLvt%2buIcgBcBwCybA8k0t1IR5HXc4y91PQXABo3HaIvAAD… 1/1

NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nao Responda
Enviado:segunda-feira, 25 de novembro de 2019 13:23
Para: Elcio do Nascimento Chagas

  
Caro(a) ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS,

informamos que o(a) SETOR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR registrou um(a) LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE com os seguintes dados:

Servidor : ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS (53458)
Vínculo de Ocorrência : 53458 ( IFES, em atividade desde 01/01/2010)
Tipo de Ausência : Licenças
Descrição : LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Data de Início : 13/11/2019
Data de Término : 12/12/2019
Número de Dias : 30
Status : Homologada

Para maiores informações, acesse a consulta de ausências no SIGRH em Portal do Servidor -> Consultas ->
Ausências, ou entre em contato com o(a) DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DAP).
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema e não deve ser respondida. 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por lei.

Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento.

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.



09/03/2020 NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA

https://webmail.ifes.edu.br/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAD2iEH7ZTJCSKLvt%2buIcgBcBwCybA8k0t1IR5HXc4y91PQXABo3HaIvAAD… 1/1

NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nao Responda
Enviado:segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 14:28
Para: Elcio do Nascimento Chagas

  
Caro(a) ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS,

informamos que o(a) SETOR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR registrou um(a) LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE com os seguintes dados:

Servidor : ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS (53458)
Vínculo de Ocorrência : 53458 ( IFES, em atividade desde 01/01/2010)
Tipo de Ausência : Licenças
Descrição : LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Data de Início : 13/12/2019
Data de Término : 05/01/2020
Número de Dias : 24
Status : Homologada

Para maiores informações, acesse a consulta de ausências no SIGRH em Portal do Servidor -> Consultas ->
Ausências, ou entre em contato com o(a) DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DAP).
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema e não deve ser respondida. 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por lei.

Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento.

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.



09/03/2020 NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
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NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AUSÊNCIA
Nao Responda
Enviado:terça-feira, 11 de fevereiro de 2020 11:08
Para: Elcio do Nascimento Chagas

  
Caro(a) ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS,

informamos que o(a) SETOR DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR registrou um(a) LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE com os seguintes dados:

Servidor : ELCIO DO NASCIMENTO CHAGAS (53458)
Vínculo de Ocorrência : 53458 ( IFES, em atividade desde 01/01/2010)
Tipo de Ausência : Licenças
Descrição : LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 
Data de Início : 06/01/2020
Data de Término : 10/01/2020
Número de Dias : 5
Status : Homologada

Para maiores informações, acesse a consulta de ausências no SIGRH em Portal do Servidor -> Consultas ->
Ausências, ou entre em contato com o(a) DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (DAP).
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema e não deve ser respondida. 

Esta mensagem (incluindo anexos) contém informação confidencial destinada a um usuário específico e seu conteúdo é protegido por lei.

Se você não é o destinatário correto deve apagar esta mensagem.

O emitente desta mensagem é responsável por seu conteúdo e endereçamento.

Cabe ao destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. A divulgação, reprodução e/ou distribuição sem a devida autorização ou

qualquer outra ação sem conformidade com as normas internas do Ifes são proibidas e passíveis de sanção disciplinar, cível e criminal.
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