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célula DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Educação 
A5 Aulas 

-10 aulas de 50 minutos (Física II e Eletromagnetismo) 
A8 Coordenação de projeto de ensino – sem fomento 

-Projeto de tutoria: Nivelamento de alunos ingressantes dos cursos técnico integrado 
ao Ensino Médio 

A12 Orientação de trabalho de conclusão de curso 
- Verena 

A13 Co-orientação de trabalho de conclusão de curso 
- Rafael 

A17 Coordenador de grupo de estudos 
-Núcleo de Estudos das Atividades Desenvolvidas nas Disciplinas de Física 

A19 Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 
-Rafael 

A20 Participação em banca de conclusão de curso 
-Verena 
-Rafael 

A21 Participação em banca de estágio ou projeto integrador 
-Feira de ciências – 2019 – IFMG - Campus Bambuí 

Pesquisa 
A25 Coordenação de projeto de pesquisa – com fomento interno 

-Energia Renovável em Bambuí 

Gestão e representação 

A56 Organização de eventos extensionistas (1 dia) 
-Feira de ciências 2019 – IFMG - Campus Bambuí  

Gestão e representação 
A70 Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais 

órgãos colegiados (interno ou externo) 
-Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

A71 Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais 
órgãos colegiados (interno ou externo) 
-Conselho Acadêmico (CA) 
-Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Licenciatura em Física 

A72 Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais 
órgãos colegiados (interno ou externo) 
-Colegiado do Técnico Integrado em Manutenção Automotiva 
-Colegiado do Técnico Subsequente em Manutenção Automotiva 

A74 Participação em banca de seleção de professor substituto ou visitante 
-Seleção de professores substituto para Física no IFMG-Campus Bambuí 

A75 Demais atividades de representação institucional, providas por ato da própria 
instituição ou do governo federal 
-Representante do Núcleo de Física 
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