
PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO – PIT 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

Nome: Mayler Martins 

Matrícula SIAPE: 1668453 

Período: 1º semestre de 2019 

e-mail: mayler.martins@ifmg.edu.br 

Regime de Trabalho: 40h D.E. 

Carga horária pretendida: 116,5 

 

Descrição das atividades: 

 

- Aulas (em horas de 60 minutos). 

12 aulas semanais de 50 minutos, que equivalem a 10 horas de aula semanal. 

 

- Coordenação de projeto de ensino – com fomento externo. 

Coordenação do PIBID Física Bambuí, aprovado no edital CAPES 07-2018. 

 

- Coordenação de grupos de estudo. 

Grupo de Estudos em Astronomia. 

 

- Participação em grupos de estudo. 

Grupo de Estudos em Astronomia. 

 

- Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno. 

Projeto Automação da Cúpula do Observatório do IFMG – Campus Bambuí. 

Aprovado no edital integração - Edital nº 22/2018. 

 

- Coordenação de projetos de pesquisa – sem fomento. 

Projeto: Aquisição de dados sobre astrometria de asteroides, monitoramento de asteroides 

e ocultações estelares, aprovado no edital de pesquisa de fluxo contínuo. 

 

- Organização de eventos científicos regionais - participação em comissão organizadora. 

Participação na comissão organizadora do II Colóquio de Física, a realizar-se em junho. 



- Orientação de alunos em projetos de pesquisa. 

Três alunos envolvidos nos dois projetos citados. 

 

- Coordenação de projetos de extensão com fomento interno.  

Projeto “Divulgação da Astronomia na região de Bambuí”, aprovado no edital 08_2018, 

da reitoria. 

Programa Olhando Para o Céu, submetido ao edital nº28_2018, do Campus Bambuí 

 

- Orientação de alunos em projetos de extensão. 

10 alunos do PIBID e 4 dos projetos de astronomia. 

 

- Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível IV (coordenação de 

laboratórios e demais espaços de ensino-aprendizagem). 

Coordenação do Observatório Astronômico. 

 

- Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais 

órgãos colegiados (interno ou externo). 

NDE do curso de Licenciatura em Física. 

Colegiado do curso de Licenciatura em Física. 

Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

- Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 

demais órgãos colegiados (interno ou externo). 

Comissão de ética no uso de animais (CEUA). 

 

- Participação em eventos como debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou 

oficinas. 

Minicurso sobre astronomia no II Colóquio de Física do IFMG Campus Bambuí. 

 

 

CH pretendida: 116,5 

 



 


