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ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho 

 
 

Nome: Marcelo Simão da Rosa   Matrícula Siape: 1165017 

Classe / Nível: Professor Titular 

Lotação: IFSULDEMINAS – campus Muzambinho / Ifes - campus de Alegre 

Período de avaliação: 2019 -2 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente – No IFSULDEMINAS não há esta avaliação 

1.2 - Disciplinas Ministradas  

- Introdução a Zootecnia – 73h20 

- Reprodução Animal – 147h40 

- Zootecnia III – 165h00 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não)  

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  

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  

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 

- Bem-estar na bovinocultura leiteira e seus desafios 



3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

- Boas práticas de ordenha e de aplicação de medicamentos 

- Estratégias de suplementação na seca – foco em pecuária de corte 

- Período seco de vacas leiteiras e seus desafios 

3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

- Medicamento na bovinocultura 

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

- Formação para o ensino profissional – interdisciplinaridade e integração curricular 

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento 

- Viabilidade financeira da utilização de resíduo de fécula de mandioca corrigida com ureia para 

suplementação de bezerras Nelore durante o período seco do ano. IFSULDEMINAS – campus 

Inconfidentes. 

- Treinamento técnico e planejamento na produção de forragem em propriedades produtoras de leite 

do município de Carvalhópolis/MG – IFSULDEMINAS – campus Machado. 

6 – OUTROS  

         - Avaliador de 5 trabalhos científicos para apresentação e publicação na 11ª Jornada Científica e 

Tecnológica e 8º Simpósio de Pós-Graduação do IFSULDEMINAS. 

         - Líder do Grupo de Estudo em Bovinocultura do Instituto Federal (GEBIF). 

         - Orientador dos estudantes Keniow Fernando Leal Visconcin e Branda Félix Ramos da Silva na     

Olimpíada de Agropecuária – Argentina. 

          

 

 

          

 

Data:  Alegre, 09 de abril de 2020. 
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Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 

 




