
Referente ao Semestre Letivo: 2019/2
Servidor: Lourivani Bastos de Souza
Campus: Campo Novo do Parecis Curso ou Departamento: DEN
Matrícula SIAPE: 2303674
E-mail: lourivani.souza@cnp.ifmt.edu.br Fone:(66) 999037100

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva
Tipo de vínculo: Efetivo

Grupo de Regência de Aula

TOTAL DE HORAS 40
ATIVIDADES DE ENSINO

REGÊNCIA AS AULAS Max Unidade Quantidade CH Obtidas
Ensino médio integrado e subsequente 24 Aulas 12 10,00
Ensino superior licenciatura; bacharelado e tecnólogo 24 Aulas 2 1,67
Curso FIC 24 Aulas 4 3,33

24 Aulas 0,00

SUBTOTAL – HORAS 15,00
ATIVIDADES DE PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO Fator Unidade Quantidade CH Obtidas
Preparação + Planejamento 0,8 Horas 15,00 12,00

SUBTOTAL – HORAS 12,00
ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO Fator Unidade Quantidade CH Obtidas
Atendimento a Estudantes 0,2 Horas 15,00 3,00

SUBTOTAL – HORAS 3,00
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO (até 10 horas) Carga horária Unidade Quantidade CH Obtidas

Horas 1 1

Horas 1 1

Horas 0

Horas 0

Horas 0

SUBTOTAL – HORAS 2
SUBTOTAL – ATIVIDADES DE ENSINO 32,00

ATIVIDADES DE PESQUISA  PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horária Quantidade CH Obtidas

8 0

8 0

4 0

4 0

4 0
2 0
4 0

0,1 0

0,5 0

2 1 2

2 0

2 0
4 0

4 0

1 1 1

2 0

1 0

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)

Grupo 3 - docente com regime de trabalho de 40 (quarenta) 
horas semanais em Dedicação Exclusiva

Pós graduação ((lato sensu e stricto sensu)

Orientação de Estágio e monitoria, devidamente caracterizados nos projetos de cursos técnicos e de graduação 
(Limite de 5 horas)

1 hora por 
estudante

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC – de graduação e de cursos de pós-graduação lato sensu 
(Limite de 6 horas)

1 hora por 
estudante

Orientação de Dissertações e teses, nos cursos de pós-graduação stricto sensu (Limite de 10 horas) 2,5 hora por 
estudante

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

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

Coordenação de projeto de pesquisa com parceria externa oficialmente institucionalizada (Limite 8 horas)

Coordenação de projeto de pesquisa aprovado em Edital interno ou autorizado pelo campus (Limite 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)

Participação em banca de qualificação/defesa de dissertação ou tese do IFMT ou em outra instituição de ensino 
(Limite 0,5 horas)
Elaboração de projetos para captação de recursos financeiros externos ao IFMT (Limite 2 horas)
Elaboração de projetos para captação de bolsa produtividade ou desenvolvimento tecnológico do CNPq (Limite 
2 horas)
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)

Participação como apresentador, moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante em congressos, 
jornadas científicas, workshops, simpósios, seminários e outros eventos técnico científicos (Limite 1 horas)

Produção de livro técnico ou científico, editoração, organização e/ou tradução de livros técnico-científicos (Limite 
2 horas)

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



1 0

1 0
SUBTOTAL – ATIVIDADES DE PESQUISA  PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO 3

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horária Quantidade CH Obtidas

2 1 2

4 0

2 1 2

4 0

2 0

2 0

3 0

1 1 1

SUBTOTAL – ATIVIDADES DE EXTENSÃO 5

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horária Quantidade CH Obtidas

20 0

20 0

2 0

8 0
4 0
2 0
6 0
4 0

4 0

6 0
SUBTOTAL – GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 0

REGÊNCIA AS AULAS
Disciplinas Curso/Turma Aulas
Banco de Dados MSI/3ano 2 ha/semana
Laboratório de Criatividade MSI/3ano 2 ha/semana
Administração de Sistemas de Informação MSI/2ano 2 ha/semana
Linguagem de Programação I MSI/1ano 2 ha/semana
Informática e Ensino da Matemática II Lic em Matemática/3sem 2 ha/semana
Informática Proeja 4sem 2 ha/semana
Infomática Proeja 6sem 2 ha/semana
Fic Gestão de negócios indígenas - Informática Fic 20 ha/módulo

ATIVIDADES DE PESQUISA  PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO
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

Assinatura: Data:
Parecer do colegiado:
Chefe de departamento/Diretoria de Ensino:

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)

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)

Diretorias, chefias e coordenações definidas no organograma da Reitoria ou dos campi do IFMT (Limite de 30 
horas)
Coordenação de Cursos Presenciais (Limite de 30 horas)
Órgãos, Núcleos, Conselhos e Colegiados definidos no organograma da Reitoria ou dos campi do IFMT (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)

Projeto: Nucleo Incubador CampoTEC; Atividades: Criação do Programa Institucional IncubaCampo. Atendimentos individualizados que ocorrem com fluxo contínuo, para orientações na elaboração de planos de 
negócio; são esperados atingir 30 atendimentos ; • Criação do Programa Institucional InovaCampo. Ciclo de palestras que buscam promover e disseminar entre os discentes a cultura dos habitats de inovação e do 
empreendedorismo; espera-se realizar 10 palestras; • Criação da Semana da Comunidade. Evento que visa sensibilizar a comunidade externa para conhecer a infraestrutura do campus do IFMT de Campo Novo de 
Parecis e, sua vocação no que concerne à educação profissional, ocorrendo explanações sobre os cursos à comunidade; colóquios dos resultados de projetos de pesquisa/ensino/extensão; entre outras ações 
culturais; • Acompanhamento e discussão sobre projetos, gerenciamento de projetos, ações de design thinking, palestras, consultorias e orientações; • Seleção de projetos piloto para pré incubação e incubação, no 
intento de fortalecer o desenvolvimento da equipe gestora nas competências referentes ao processo de incubação e inovação, métodos e técnicas aplicadas e, de preparar as empresas para os editais de entrada. 
Descrição do projeto: O NI CampoTEC, nos termos do seu Regimento Interno, é um polo de estímulo à inovação e ao empreendedorismo na região, com atuação na prospecção e apoio a empreendimentos para pré-
incubação e incubação, sendo também ambiente de agregação da comunidade local. Carga Horária: 8h. Participantes: Lourivani. Cronograma: na aba desta planilha, nominada CampoTEC. Resultados esperados: 
Além dos já descritos nas atividades, tem-se - Algumas observações e ações que não foram consideradas enquanto da proposição do projeto: •Participação em comissões: participação como membro do comitê de 
pesquisa do campus; participação como membro do comitê de extensão do campus; participação da comissão organizadora da Jenpex do campus;  • Participação como avaliador: avaliador da mostra de 
empreendedorismo dos cursos superiores de agronomia, agroindústria e processos gerenciais; • Reuniões com forças do arranjo produtivo local: 03 reuniões com o prefeito municipal; 02 reuniões na câmara de 
vereadores; 02 reuniões com representatividades políticas - deputados estaduais, deputados federais e senadores; 05 reuniões com empresariado local; 01 reunião com o sindicato rural local; 02 Reuniões com 
grupos de associações locais; • Membro do  grupo de desenvolvimento do projeto do Centro de Inovação - CampoPARK, ação do IFMT com a Prefeitura Municipal: projeto previsto em um montante de R$20 milhões, 
dos quais já angariou um terreno para sua construção com 5000m2; verbas de comprometimento de contrapartida local no montante de R$ 12 milhões; verbas de comprometimento do poder público no valor de R$ 
8 milhões; para construção de infraestrutura física, de laboratórios e equipamentos; •Participação no Projeto Teresa de Benguela: participação como voluntário dos projetos Teresa de Benguela de Horta e de 
Panificação. OBS.: foi enviado projeto para o edital 24/2019, onde o projeto IncubaCampo será contemplado.
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