
 
 

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: Luciano Menini                                                                 Matrícula Siape: 1535967 

Classe / Nível: D IV/04 

Lotação: Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

Período de avaliação: 1/2022 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente  

- Relatório da Avaliação 2022/1 (valor total da avaliação 40,00):  37,66  

1.2 - Disciplinas Ministradas  

- QuímBio1 - Fundamentos de Química (60H/72HA) - [Diário 386706]; 

- POS. 59 - Cromatografia em Fase Gasosa e Líquida de Alto Desemprenho (60H/60HA) 

- [Diário 386846]; 

- POS.30 - Dissertação I (45H/45HA) - [Diário 399770]; 

- POS.32 - Dissertação IV (45H/45HA) - [Diário 399785]; 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 

 Viviane Moitim Pereira 

Maria Eduarda Giri da Silva 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

Não realizou no período  

2.3 - Coorientação de monografia de especialização  

Não realizou no período. 

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

- Mestrado em Agroecologia (PPGA/IFES):  

Adriano Azevedo Merson  

Cássia Roberta de Oliveira Moraes 

Otávio Pereira Araújo 



 Maria Alice Brandão Silva 

- Mestrado em Agroquímica (PPGAQ/UFES): 

Gustavo Rodrigues de Souza 

Kamille Azevedo Costa 

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 

João Sávio Monção Figueiredo (PPGA/IFES) 

Wesley de Aguiar Braga (PPGA/IFES) 

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  

Não realizou no período. 

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  

- Alixelhe Pacheco Damascena (Programa de Pós-graduação em Agronomia/UFES) 

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

Não realizou no período. 

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma) 

Não realizou no período. 

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

-Bolsista de Iniciação Científica Pibic edital 02/2021: 

Saulo Abreu Almeida da Silva; 

Maria Eduarda Giri da Silva; 

-Bolsista de Iniciação Científica Pibiti edital 03/2021: 

Luana Aparecida de Oliveira Rodrigues; 

Viviane Moitim Pereira. 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não) 

Não realizou no período. 

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes 

Não realizou no período. 

2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo  

Não realizou no período. 

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos  

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino 

- Port. N.º 87, 11 de março de 2022- comissão responsável por conduzir o processo eleitoral 

para escolha de membros da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes - 

Campus de Alegre. 

- Port. N.º 145, 5 de abril de 2022- Função de pregoeiros, responsáveis pela execução de 

licitações realizadas na modalidade pregão para aquisição de material e prestação de 

serviços necessários ao Ifes - Campus de Alegre 

- Port N.º 231, 25 de maio de 2022 - Comissão para elaboração do Plano Plurianual de 

Investimentos do Ifes - Campus de Alegre, integrada pelos membros a seguir designados. 

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado 

Não realizou no período. 

2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes  

Não realizou no período. 



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 

Não realizou no período. 

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

Não realizou no período. 

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

Não realizou no período. 

2.25 - Participação em curso de graduação  

Não realizou no período. 

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu  

Não realizou no período. 

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu 

Não realizou no período. 

2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de formação  

Não realizou no período. 

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação 

Não realizou no período. 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  

3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes  

- EDITAL FAPES Nº 06/2021 BOLSA PESQUISADOR CAPIXABA - BPC - Síntese de 

compostos com potencial atividade herbicida e avaliação no controle de plantas daninhas; 

- EDITAL FAPES Nº 03/2021 - UNIVERSAL - Síntese de moléculas com potencial atividade 

agroquímica a partir de substratos naturais; 

- PJ00006209 - Ação de óleos essenciais e extratos de plantas no manejo alternativo de 

doenças aplicados a agricultura familiar no Espírito Santo (Aprovado no Edital FAPES 

(EDITAL FAPES/CNPq Nº 11/2019 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO REGIONAL); 

- PJ00006210 - Formulação de inseticidas botânicos a base de óleos essenciais 

nanoencapsulados (Edital :20/2018 - Programa Café - Sistema de Gestão do Consórcio 

Pesquisa Café – ConCafé); 

- PJ00006211- Composição química dos grãos de cafés especiais e raros do Espírito Santo 

(Edital :20/2018 - Programa Café - Sistema de Gestão do Consórcio Pesquisa Café – 

ConCafé); 

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 

- Pesquisadores de Produtividade do Ifes (Portaria Nº 1072, de 21 de maio de 2020); 

- PJ00003008 - Caracterização Química e Análise do uso de Óleos Essenciais e Extratos de 

Plantas e Espécies Arbóreas no Controle de Pragas e Doenças Agrícolas; 

- PJ00003842 - Utilização do resíduo agroindustrial de Goiaba (Psidium guajava) para 



obtenção do óleo vegetal e aplicação em formulações cosméticas. 

3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 

- PJ00004964-Ação de inseticidas sintéticos e naturais na cultura do morangueiro sobre 

Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: Trichogrammatidae); 

- PJ00005196- Ação de inseticidas sintéticos e naturais na cultura do morangueiro sobre 

Trichogramma pretiosum Riley, 1879 (Hymenoptera: Trichogrammatidae). 

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

-PJ00004896- Farinha seca e desengordurada de semente da goiaba: base para 

microencapsulamento de óleo essencial Guava seed dry and defatted flour: base for 

microencapsulation of essential oil; 

- PJ00004827- Óleos essenciais de Citrus: perfil cromatográfico e variabilidade quimiotípica; 

- PJ00004828- Creme fitoterápico a base de óleos essenciais como agente antimicrobiano; 

-PJ00004829- Farinha seca e desengordurada da goiaba: base para microencapsulamento 

de antocianinas (corante natural); 

3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico 

Não realizou no período. 

3.6 - Capítulo de livro  

-ALVES, T. A. ; CARVALHO, M. S. ; ALVES, T. A. ; VENANCIO, A. N. ; FERREIRA, M. F. S. 

; CARRIJO, T. T. ; MENINI, L. ; PRACA-FONTES, M. M. . Uso de marcadores moleculares e 

alterações no ciclo celular para investigar a toxicidade do extrato aquoso foliar de myrsine 

coriacea (sw.) r.br. ex roem. & schult (primulaceae). 1ed.Rio de Janeiro/RJ: e-Publicar, 2022, 

v. 1, p. 55-70. 

-DIAN, V. S. ; XAVIER, A. S. ; PARREIRA, L. A. ; MENINI, L. . Atividade antifúngica de óleos 

essenciais e extratos de plantas do gênero Piper: contribuições da nanotecnologia para 

expansão de seus usos no setor agrícola. 1ed.Vitória: Edifes, 2022, v. 3, p. 144-. 

- MORAES, C. R. O. ; MERSON, A. A. ; FERREIRA, B. C. ; DIAN, V. S. ; VENANCIO, A. N. ; 

BENTO, C. S. ; PARREIRA, L. A. ; MENINI, L. . Panorama econômico e manejo 

agroecológico da antracnose na cultura do mamoeiro. 1ed.Vitória: Edifes, 2022, v. 3, p. 187- 

3.7 - Prefácio de livro  

Não realizou no período. 

3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico 

Não realizou no período. 

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão capes 

3.9.1 - Qualis A1  

3.9.2 - Qualis A2  

3.9.3 - Qualis B1 

155-160, 2021.  

3.9.4 - Qualis B2  

3.9.5 - Qualis B3 

ATAIDE, JULIELSON OLIVEIRA ; HOLTZ, FILIPE GARCIA ; DEOLINDO, FRANCIELI 

DESTEFANI ; HUVER, ANDRESSA ; ZAGO, HUGO BOLSONI ; Menini, Luciano . 

Insecticidal activity and sublethal effects of essential oils on Sitophilus zeamais 



(Coleoptera: Curculionidae) and on Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: 

Chrysomelidae). ACTA BIOLÓGICA PARANAENSE, v. 51, p. 1, 2022. 

3.9.6 - Qualis B4  

3.9.7 - Qualis B5  

3.9.8 - Qualis C  

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais 

Não realizou no período. 

3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais 

Não realizou no período. 

3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais 

Não realizou no período. 

3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais 

Não realizou no período. 

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 

Não realizou no período. 

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais 

Não realizou no período. 

3.16 - Resenha em periódico 

Não realizou no período. 

3.17 - Artigo em periódico nacional 

Não realizou no período. 

3.18 - Artigo em periódico internacional 

Não realizou no período. 

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo 

Não realizou no período. 

3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local 

Não realizou no período. 

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional 

Não realizou no período. 

3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional 

Não realizou no período. 

3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais 

Não realizou no período. 

3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais 

Não realizou no período. 

3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico 

Não realizou no período. 

3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional 

Não realizou no período. 

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional 

Não realizou no período. 

3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado 



Não realizou no período. 

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado 

Não realizou no período. 

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado 

Não realizou no período. 

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais 

Não realizou no período. 

3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais 

Não realizou no período. 

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais 

Não realizou no período. 

3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais 

internacionais 

Não realizou no período. 

3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais 

nacionais 

Não realizou no período. 

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

regionais 

Não realizou no período. 

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais 

Não realizou no período. 

3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais 

Não realizou no período. 

3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais 

Não realizou no período. 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional 

Não realizou no período. 

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

Não realizou no período. 

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional 

Não realizou no período. 

3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional 

Não realizou no período. 

3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional 

Não realizou no período. 

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural 

Não realizou no período. 

3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional 

- Scientific Reports (2045-2322). 

- AIMS AGRICULTURE AND FOOD. 

3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional 



- Revista Caatinga 

- Revista Ifes Ciências 

3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa 

Não realizou no período. 

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

Não realizou no período. 

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas 

Não realizou no período. 

3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico 

Não realizou no período. 

3.52 - Relatórios técnicos de domínio público 

Não realizou no período. 

3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional 

Não realizou no período. 

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional 

Não realizou no período. 

3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas. 

Não realizou no período. 

3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão  

Não realizou no período. 

3.57 - Manutenção de obra artística  

Não realizou no período. 

3.58 – Maquete 

Não realizou no período. 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à 

distância, de extensão, aprovados pelo Ifes 

Não realizou no período. 

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

Instituição Federal 

Não realizou no período. 

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

apoiado por Instituição Federal 

Não realizou no período. 

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no 

Ifes 

Não realizou no período. 

4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes 

Não realizou no período. 

4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas 

Não realizou no período. 



4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão 

Não realizou no período. 

4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela 

aprovação do projeto 

Não realizou no período. 

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas) 

Não realizou no período. 

4.10 - Coordenação de cursos de extensão 

Não realizou no período. 

4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes 

Não realizou no período. 

4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância 

responsável 

Não realizou no período. 

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos) 

Não realizou no período. 

4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc. 

Não realizou no período. 

4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão 

Não realizou no período. 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

5.1- Atividades de desempenho gerencial 

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas 

Não realizou no período. 

5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos 

Não realizou no período. 

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

Não realizou no período 

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. 

Não realizou no período. 

5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado 

Não realizou no período. 

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos 

- Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do Ifes, Port. 432 de 

09/12/2020 

                    5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor 

ou eleita pelos pares: Não realizou no período. 

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

- Câmera de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) do Ifes, Port. n° 514,  08/03/2022; 



- Câmara de Extensão do IfesPort. nº 1922, 09 /08/ 2022 

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

Não realizou no período. 

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional 

Não realizou no período. 

5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq): Não 

5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e 

tecnologia 

5.2 – Cargo / Função  

5.2.1 – Reitor: Não. 

5.2.2 - Pró-Reitores: Não. 

5.2.3 - Diretores de Campi: Não. 

5.2.4 - Cargos de CD:  

Diretor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, da Estrutura Administrativa do 

Campus de Alegre do Ifes (Portaria nº 1982, de 22 de novembro de 2021). 

5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC 

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe 

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe 

- Responsável pelo Laboratório de Química Aplicada do Ifes - Campus Alegre (Port. n°.  

388, 12 /07/2018); 

 

6 – OUTROS                

 

 

Data:  24 de maio de 2022 

___________________________________ 

Luciano Menini 

 
 

 

 


