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ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho

Nome: Aramis Cortes de Araujo Junior Matrícula Siape: 1811853

Classe / Nível: D 402

Lotação: Ifes – Campus de Alegre 

Localização: Coordenadoria do Curso Técnico em Informática

Período de avaliação: 2020/2 – 30/09/2020 a 23/04/2021

Justificativa de cumprimento

1 – ATIVIDADE DE ENSINO

 Avaliação discente: Nota final: 39,35 – Total da Participação: 73,35%

1.2 – Disciplinas Ministradas

 Geografia – Técnico em Agropecuária (2o anos) – 6:40 minutos semanais – 133:20 minutos

semestrais

 Geografia – Técnico em Agroindústria (1o ano) – 1:40 minutos semanais – 33:20 minutos

semestrais

 Geografia – Técnico em Agroindústria (2o ano) – 1:40 minutos semanais – 33:20 minutos

semestrais

 Geografia  –  Técnico  em Informática  (1o ano)  –  1:40  minutos  semanais  –  33:20  minutos

semestrais

 Geografia  –  Técnico  em Informática  (2o ano)  –  1:40  minutos  semanais  –  33:20  minutos

semestrais

 Biogeografia – Licenciatura em Biologia – 1:40 minutos semanais – 33:20 minutos semestrais

1.2.1 – Atendimento

  Geografia  e  Biogeografia  –  1:00  hora  semanal  –  20  horas  semestrais  –  atendimento

realizado referente às disciplinas Geografia I  e II  (ensino médio integrado) e Biogeografia

(Licenciatura)



2 – ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO 

2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 

 Orientador da aluna bolsista em projeto de pesquisa aprovado via edital interno 04/2020 do

Ifes:  Letícia  Ferreira  Dias  (ensino  médio),  com projeto  registrado  no  Sigpesq/Ifes  sob  o

número PJ00005795;

 Orientador do aluno bolsista em projeto de pesquisa aprovado via edital interno 01/2020 do

Ifes: José Ricardo Mariano de Souza (graduação), com projeto registrado no Sigpesq/Ifes sob

o número PJ00005795.

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino 

 Membro do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) – portaria GDG número

336, de 11/09/2020;

 Membro  da  Comissão  Local  de  Verificação  de  Autodeclaração  –  Comissão  de

Heteroidentificação – portaria GDG nº 294, de 27/07/2020;

 Comissão  Eleitoral  dos  representantes  discentes  do  Ifes  Campus  de  Alegre  ao  Colégio

eleitoral do Conselho Superior do Ifes – portaria GDG nº 356, de 02 de outubro de 2020;

 Membro da  Comissão Local de Verificação da Autodeclaração responsável pela verificação

da  autodeclaração  dos  candidatos  inscritos  para  as  vagas  de  ação  afirmativa  –

autodeclarados pretos, pardos e indígenas no Processo Seletivo 2021/1 – Cursos Técnico –

portaria GDG nº 11, de 12 de janeiro de 2021;

 Membro da Comissão Local de Verificação da Autodeclaração responsável pela verificação

da  autodeclaração  dos  candidatos  inscritos  para  as  vagas  de  ação  afirmativa  -

autodeclarados pretos, pardos e indígenas - no Processo Seletivo 38/2020 do Programa de

Pós-Graduação Stricto Sensu em Agroecologia – portaria GDG nº 41, de 10 de fevereiro de

2021;

 Membro da comissão responsável pela elaboração e organização das ações pertinentes ao

processo seletivo simplificado 2021/1  do curso  de Bacharelado  em Agronomia  –  portaria

GDG nº 42, de 11 de fevereiro de 2021;

 Membro da  comissão responsável pela análise da transferência do discente Lucas Herbest

Lopes do Campus Centro-Serrano, onde cursa o curso Técnico em Administração Integrado

ao  Ensino  Médio,  para  este  Campus  de  Alegre,  a  fim  de  cursar  o  curso  Técnico  em

Informática Integrado ao Ensino Médio – portaria GDG nº 49, de 22 de fevereiro de 2021;

 Membro  da  comissão  responsável  pela  análise  da  mudança  de  curso  protocolada  pelo

discente João Silva Costa Bebber – portaria GDG nº 50, de 22 de fevereiro de 2021;

 Membro da Comissão Local  de Verificação da Autodeclaração – CLVA, responsável pela

execução da etapa de heteroidentificação de candidatos autodeclarados pretos,  pardos e

indígenas no Processo Seletivo dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio - Edital

11/2021, dos Cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes - Edital 12/2021 e do Curso

Técnico Integrado ao Proeja - Edital 13/2021 – portaria GR nº 350, de 08 de março de 2021;

 Membro da  Comissões Locais de Verificação da Autodeclaração - CLVA, responsáveis pela

execução da etapa de heteroidentificação de candidatos autodeclarados pretos,  pardos e

indígenas no Processo Seletivo dos Cursos de Graduação - Sisu 2021/1 - Edital 22/2021 –

portaria GR 671, de 26 de abril de 2021.



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%

3 – ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa

 Coordenação  do  projeto  de  pesquisa  intitulado  “A  educação  ambiental  em espaços  não

formais:  o  sítio  Jaqueira  Agroecologia  como  alternativa  pedagógica”,  sob  o  número

PJ00005795, no Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, com previsão de execução

no período de 01/08/2020 a 31/07/2021, e que o referido projeto se encontra devidamente

cadastrado junto ao Sistema Integrado de Gerenciamento da Pesquisa do Ifes (SIGPESq).

3.4 – Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes

 Participação como membro do projeto de pesquisa coordenado pelo professor Plínio Ferreira

Guimarães intitulado “Vida tropeira e outras histórias: a construção de acervo documental

audiovisual a partir de relatos de vida de moradores da região do Caparaó” - PJ 00003973.

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais

 Publicação  do  artigo “As  políticas  públicas  agrícolas  do  município  de  Ibatiba-ES:

territorializando as estratégias de resistência nos anais do Simpósio de Pesquisa e Iniciação

Científica em Outubro de 2020, volume 18, da Univale. 

3.18 - Artigo em periódico internacional

 Publicação  do  artigo  “FAMILY  AGROINDUSTRIAL  PROPERTIES  AND  RESISTANCE:

FORTIFICATION OF THE SMALL RURAL PROPERTIES FROM CAPARAÓ CAPIXABA” na

revista  International  Journal  of  Agriculture,  Enviroment  and  Bioresearch,  edição  Nov-Dez

2020, Volume 5, online, ISSN: 2456-8643.

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional

 Apresentação  do  trabalho  “As  políticas  públicas  agrícolas  do  município  de  Ibatiba-ES:

territorializando  as  estratégias  de  resistência”  na  modalidade  Comunicação  Oral  no  18º

Simpósio  de  Pesquisa  e  Iniciação  Científica:  “Responsabilidade  Social  da  Pesquisa

Científica”,  promovido  pela  Universidade  Vale  do  Rio  Doce  -  UNIVALE,  em Governador

Valadares – MG, realizado de forma online, no período de 17 a 24 de outubro de 2020.

 Apresentação do trabalho intitulado “A Educação Ambiental como instrumento emancipatório

a partir de espaços não formais: os casos de um polo de educação ambiental e um sítio

agroecológico”  no  evento  II  Simpósio  Educação  Ambiental  e  Transição  para  Sociedades

Sustentáveis  -  Municípios  que  Educam para  Sustentabilidade  em setembro  de  2020,  na

modalidade Relato de Experiência, área temática Processos Formadores (Educação Formal e

não formal)



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

 II Simpósio Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis - Municípios que

Educam para Sustentabilidade realizado em 17/09/2020 a 27/09/2020, online;

 Participação no II Encontro Capixaba de Pesquisa em Educação Ambiental pelo Laboratório

de Educação Ambiental (LABEA) da UFES, realizado de forma online, no período de 23 a 25

de setembro de 2020, com carga horária de 6 horas;

 Participação  com  ouvinte  no  evento  I  Simpósio  Educação  Ambiental  e  Transição  para

Sociedades Sustentáveis – Municípios que educam para sustentabilidade, realizado de 17 a

27 setembro de 2020, de forma online;

 Participação  como  ouvinte  no  18º  Simpósio  de  Pesquisa  e  Iniciação  Científica:

“Responsabilidade Social da Pesquisa Científica”, promovido pela Universidade Vale do Rio

Doce - UNIVALE, em Governador Valadares – MG, realizado de forma online, no período de

17 a 24 de outubro de 2020, com carga horária de 15 (quinze) horas;

 Participação  no  curso  de  extensão “V  Semana de  Agroecologia  da  UFRJ”,  realizado  no

período de 03/11/2020 a 07/11/2020, com carga horária de 2 horas, coordenado por Paula

Fernandes de Brito e registrado nesta Pró-reitoria;

 Participação como Ouvinte do XII Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental e II Mostra

Latino-Americana de Arte e Educação Ambiental – II MOLA, promovido pelo Programa de

Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Rio Grande

FURG, realizado de 03 a 26 de novembro de 2020, com carga horária de 40 horas;

 Participação  como  ouvinte  do  IX  Simpósio  de  Pós-Graduação  em  Agroecologia  da

Universidade Federal de Viçosa com o tema Agroecologia integrando saberes: os desafios da

Pós-Graduação, realizado e transmitido no canal do Youtube, promovido pelo Programa de

Pós-Graduação em Agroecologia da Universidade Federal de Viçosa, no período de 3 a 5 de

dezembro de 2020;

 Participação  como ouvinte  do VI  Workshop GeoHereditas  -  Geoconservação no contexto

socioambiental, evento realizado pelo Núcleo de Apoio à Pesquisa em Patrimônio Geológico

e  Geoturismo  do  Instituto  de  Geociências  da  Universidade  de  São  Paulo

(GeoHereditas/USP), no período de 24 a 26 de março de 2021;

4 – ATIVIDADES DE EXTENSÃO

4.3 – Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão

apoiado por Instituição Federal

 Coordenação adjunta  do Projeto  de Extensão intitulado “Polo  de Educação Ambiental  da

Mata  Atlântica  Ifes/Alegre”,  devidamente  registrado  sob  o  nº 23149.000826/2020-14,

coordenado  pelo  servidor  Marcos  Antônio  Sattler,  com início  previsto  para  01/06/2020  e

término previsto para 01/06/2022.

 Coordenação adjunta  do Projeto  de Extensão intitulado “Educação Ambiental  em Foco –

Webnar”, devidamente registrado sob o nº 23149.000586/2021-89, coordenado pelo servidor

Marcos  Antônio  Sattler,  com  início  previsto  para  15/03/2021  e  término  previsto  para

15/11/2021.

https://sipac.ifes.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_documento.jsf#this


5 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

6 – OUTROS 

6.1 – Projetos de Complementação de Ensino – PROEN

6.2 – Demais

 Participação  como avaliador  de  projetos  para  o  Processo  de  Seleção  Projetos  de  Extensão e

Seleção de Estudantes Bolsistas de Extensão no ano de 2021 para o Instituto Federal Fluminense

(IFF).

 Participação no Curso Noções Básicas de Condução Ambiental no Ecoturismo - Turma 02/2021,

ofertado pelo Ministério do Meio Ambiente, realizado no período de 08/04/2021 a 21/05/2021, com

carga horária de 20 horas.

Alegre-ES, 24 de maio de 2021.

___________________________________

Aramis Cortes de Araujo Junior
SIAPE 1811853

___________________________________

Assinatura do Coordenador
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