ANEXO I
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO
PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT)
Referente ao Semestre Letivo: 2019/01
Servidor: Jéssica Ramos de Oliveira
Campus: Campo Novo do Parecis

Curso ou Departamento: Tecnologia em Agroindústria

Matrícula SIAPE: 3130339
E-mail: jessica.oliveira@cnp.ifmt.edu.br

Fone: (65) 99978-4695
Regime de Trabalho:
Tipo de vínculo:

40 Horas
Substituto

Grupo de Regência de Aula

Grupo 5 - docente contratado em regime de 40
(quarenta) horas semanais, conforme Lei 8.745/93

TOTAL DE HORAS

40
ATIVIDADES DE ENSINO

REGÊNCIA AS AULAS
Ensino médio integrado e subsequente
Ensino superior licenciatura; bacharelado e tecnólogo
Curso FIC
Pós graduação ((lato sensu e stricto sensu)
SUBTOTAL – HORAS
ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO
Preparação + Planejamento
SUBTOTAL – HORAS
ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO
Atendimento a Estudantes
SUBTOTAL – HORAS
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO (até 10 horas)
Orientação de Estágio e monitoria, devidamente caracterizados nos projetos de cursos técnicos e de
graduação (Limite de 5 horas)
Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – de graduação e de cursos de pós-graduação
lato sensu (Limite de 6 horas)

Max
24
24
24
24

Unidade
Aulas
Aulas
Aulas
Aulas

Fator
0,8

Unidade
Horas

Fator
0,2

Unidade
Horas

Carga horária
1 hora por
estudante

Unidade

Horas

2,5 hora por
estudante

Horas

Orientação profissional nas dependências de empresas que promovam o regime dual de curso em
parceria com o IFMT (Limite de 5 horas)

1 hora por
estudante

Horas

Para as atividades de co-orientação a estudantes de cursos de Pós Graduação Latu Sensu e Strictu
Sensu do IFMT (Limite de 3 horas)

1 hora por
estudante

Horas

horas)

SUBTOTAL – HORAS
SUBTOTAL – ATIVIDADES DE ENSINO

horas)

8 horas)
Participação/colaboração em pesquisa com parceria externa oficialmente institucionalizada (Limite 4

horas)
Participação/colaboração em pesquisa aprovada em Edital interno ou autorizado pelo campus (Limite

4 horas)
Líder de Grupo de Pesquisa com status ativo no CNPq (Limite 4 horas)
Participação em Grupo de Pesquisa com status ativo no CNPq (Limite 2 horas)
Editor de revista científica/acadêmica (Limite 4 horas)
Participação em banca de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso ou monografia (Limite 0,1

horas)

8
4
4
4
2
4
0,1

Participação em banca de qualificação/defesa de dissertação ou tese do IFMT ou em outra instituição de
ensino (Limite 0,5 horas)

0,5

Elaboração de projetos para captação de recursos financeiros externos ao IFMT (Limite 2 horas)

2

Elaboração de projetos para captação de bolsa produtividade ou desenvolvimento tecnológico do CNPq

(Limite 2 horas)

CH Obtidas
12,80
CH Obtidas
3,20
CH Obtidas

1

1

Quantidade

CH Obtidas

1
32,00

ATIVIDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO
Carga horária
Coordenação de projeto de pesquisa com parceria externa oficialmente institucionalizada (Limite 8
8
Coordenação de projeto de pesquisa aprovado em Edital interno ou autorizado pelo campus (Limite

14,17
Quantidade
16,00
12,80
Quantidade
16,00
3,20
Quantidade

CH Obtidas
5,00
7,50
1,67

Horas

1 hora por
estudante

Orientação de Dissertações e teses, nos cursos de pós-graduação stricto sensu (Limite de 10

Quantidade
6
9
2

2

Elaboração de pedido de depósito de propriedade intelectual (Limite 2 horas)
Redação de Patente de inovação tecnológica (Limite 4 horas)
Produção científica (a convite ou a ser avaliada) destinada a congressos, jornadas científicas, worshops ,
simpósios, seminários ou periódicos (Limite 4 horas)

2
4
4

Participação como apresentador, moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante em
congressos, jornadas científicas, workshops, simpósios, seminários e outros eventos técnico científicos

1

(Limite 1 horas)

Produção de livro técnico ou científico, editoração, organização e/ou tradução de livros técnico-científicos

2

(Limite 2 horas)
Membro de conselho científico, corpo editorial em revistas científicas, consultor adhoc (Limite 1

1

horas)
Participação em comitê ou comissão científica, parecerista e/ou revisor de trabalhos científicos e/ou
Eventos (Limite 1 horas)
Organização de eventos ligados à pesquisa, à inovação ou à Pós-Graduação (Limite 1 horas)
SUBTOTAL – ATIVIDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO

1
1

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO
Coordenação de projetos de extensão que esteja vinculado a um ou mais convênios ou acordos de
cooperação interinstitucionais (Limite 8 horas)
Participação em projetos de extensão que esteja vinculado a um ou mais convênios ou acordos de
cooperação interinstitucionais (Limite 4 horas)
Coordenação de projeto de extensão por edital de ampla concorrência no âmbito do IFMT (Limite 6
horas)
Coordenação de projeto de extensão aprovado em Edital Interno ou autorizado pelo campus (Limite
4 horas)
Participação em projeto de extensão aprovado em Edital Interno ou autorizado pelo campus (Limite
2 horas)
Coordenação e participação na organização de eventos culturais, artísticos, esportivos e comunitários
(Limite 2 horas)
Participação em treinamentos de equipes desportivas, em competições e em atividades artísticas e
culturais. (Limite 3 horas)
Coordenação/acompanhamento Institucional a núcleos empreendedores, programas, cooperativas,
empresas juniores, incubadoras, coletivos, agremiações e equipes de estudantes. (Limite 4
horas)
SUBTOTAL – ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Carga horária

Quantidade

CH Obtidas

2

8

Quantidade

CH Obtidas

8
4
6
4
2
2
3
4
8

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO
Carga horária
Diretorias, chefias e coordenações definidas no organograma da Reitoria ou dos campi do IFMT
20
(Limite de 30 horas)
20
Coordenação de Cursos Presenciais (Limite de 30 horas)
Órgãos, Núcleos, Conselhos e Colegiados definidos no organograma da Reitoria ou dos campi do IFMT
2

(Limite de 6 horas)

Comissões e Comitês permanentes (Limite de 8 horas)
Comissões e Comitês Eventuais (Limite de 4 horas)
Representação Institucional Externa (Limite de 2 horas)
Participação no Núcleo Permanente de Pessoal Docente - NPPD (Limite de 6 horas)
Participação na Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD (Limite de 4 horas)
Coordenações ou tutoria (laboratórios, setores, unidades de produção e afins) – funções não gratificadas

(Limite de 4 horas)
Coordenação e/ou participação de projetos de ensino (Limite de 6 horas)
SUBTOTAL – GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

8
4
2
6
4
4
6

REGÊNCIA AS AULAS

Disciplinas
Gestão de materiais
Gestão da qualidade
Logística
Gestão pela qualidade
Empreendedorismo
Embalagens
Gerenciamento de Meio Ambiente e Resíduos

Aulas
Curso/Turma
Proeja Tec. Administraçao/4º seme
Proeja Tec. Administraçao/6º seme
Proeja Tec. Administraçao/6º seme
Tec. Processos Gerenciais/ 4° seme
Tec. Agroindustria/ 4º semestre
Tec. Agroindustria/ 6º semestre
Tec. Agroindustria/ 6º semestre

ATIVIDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO

2
2
2
2
2
2
3

Titulo, Relação de Atividades, Descrição do Projeto, Carga Horária, Participantes, Cronograma e Resultados Esperados

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Titulo, Relação de Atividades, Descrição do Projeto, Carga Horária, Participantes, Cronograma e Resultados Esperados

Participação no projeto: Mostra Empreendedorismo
Relação das atividades: A elaboração prática do Projeto de Extensão Mostra de Empreendedorismo consistirá em dois
momentos específicos: 1. Encontros de formação para os alunos: a) público alvo: 100 (cem) alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Professor Antonio Pereira, localizada no Bairro Boa Esperança, nesta cidade de Campo Novo do
Parecis; b) duração do curso: o curso será realizado no período de maio a novembro de 2019, com encontros mensais,
totalizando 5 (cinco) encontros de formação e um encontro de preparação para a mostra de empreendedorismo; c)
conteúdos trabalhados: temas de educação empreendedora como: criatividade, motivação, inovação, empreendedorismo,
pesquisa de mercado, definição de marca e preço, plano de negócios, apresentação de pitch de vendas, dentre outros.
Todos estes temas deverão ser adaptados à faixa etária do aluno. Os planos de negócios ou de inovação deverão atender
a uma necessidade da comunidade observada através de um problema local identificado pelos alunos. d) atividades
complementares: a equipe executora do projeto se encontrará regularmente com a coordenação pedagógica da escola
para implementar ações de apoio junto aos alunos envolvidos. 2. Mostra de Empreendedorismo: Buscando incentivar a
participação dos alunos, os projetos serão divulgados na Mostra de Empreendedorismo que se realizará no encerramento
do projeto. A Mostra deverá ocorrer no campus Campo Novo do Parecis, preferencialmente, e contará também com a
participação dos planos de negócios ou projetos de inovação desenvolvidos pelos próprios alunos do campus. Esta ação
visa promover e divulgar as ações do IFMT Campus Campo Novo do Parecis, visto que este é um dos destinos dos alunos
na sequencia de sua educação. A Mostra de Empreendedorismo deverá promover premiação aos participantes ou ainda
aos melhores colocados segundo as especificidades de cada grupo participante como forma de motivação.
Descrição do projeto: Este projeto de extensão visa criar e manter a MOSTRA DE EMPREENDEDORISMO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS com o objetivo promover o empreendedorismo no Município. Especificamente, pretende levar a
educação empreendedora aos alunos da Escola Municipal Professor Antonio Pereira, através de curso de formação e do
estímulo à inovação, da criação de produtos, serviços ou processos, visando solucionar problemas através da criatividade
e da iniciativa, reflexo da educação empreendedora. Pretende, também, promover a Mostra de Empreendedorismo,
divulgando os trabalhos realizados no campus e na escola municipal.
Assinatura:
Data:
Parecer do colegiado:
Chefe de departamento/Diretoria de Ensino:

