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PLANILHA RIT 
 

NOME: SIAPE:

Adriana Giarola Vilamaior 1460201

Aulas (em horas de 60 minutos) 2 8,33 16,67

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 7 14

Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina) 1 1 1

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 1 9 9

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 1 3 3

Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) 0,5 5 2,5

PESQUISA
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno 6 2 12

Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 0,5 4 2

Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa 0,5 4 2

EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Colaboração em projetos de extensão com fomento interno 6 1 6

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – coordenação de comissão organizadora 2 2 4

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no total) – participação em comissão organizadora 1 1 1

Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional 2 1 2

Co-orientação de alunos em projetos de extensão 0,5 2 1

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível III (coordenação de área, departamento, pólo de educação a distância ou equivalente…) 10 1 10

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 4 1 4

Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 2 7 14

Participação como suplente  em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou externo) 0,5 1 0,5

Fiscal de contrato 0,5 1 0,5

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

Participação em eventoscomo debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou oficinas 2 1 2

Quantidade de 

atividades
CH realizada

62 107,17

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

OBSERVAÇÃO: 

TOTAL

ENSINO
Fator de 

ponderação

Quantidade de 

atividades
CH realizada

OBSERVAÇÃO: 

ATUALIZAR / GERAR RELATÓRIO
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ENSINO 
Aulas (em horas de 60 minutos) 

Horário do Primeiro Semestre de 2018 
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Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por 
orientação) 

Declaração e Certificados de Orientação de TCC 
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Certificado de Orientação de TIDs
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Estudos orientados para alunos em progressão parcial (por disciplina) 

Comprovação de Atividade Docente na Modalidade de Estudos Orientados em 2018 
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Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 

Declaração e Certificados de orientação de Estágio 
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Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 

Certificados de Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso
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Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) 

Certificado de Participação em bancas de estágio 
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Certificado de Participação em bancas de TID
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PESQUISA 
Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno 

Declaração de Colaboração em projetos de pesquisa – com fomento interno 
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Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 

Comprovantes de Parecer ad-hoc de projetos e trabalhos científicos 
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Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa 

Declaração de Co-orientação de alunos em projetos de pesquisa 



Página 44 de 79 
 



Página 45 de 79 
 

EXTENSÃO 
Colaboração em projetos de extensão com fomento interno 

Declaração de Colaboração em projetos de extensão com fomento interno 



Página 46 de 79 
 



Página 47 de 79 
 



Página 48 de 79 
 



Página 49 de 79 
 



Página 50 de 79 
 



Página 51 de 79 
 



Página 52 de 79 
 

Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no 
total) – coordenação de comissão organizadora 

Certificado de Organização de evento 
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Organização de eventos extensionistas (1 ou 2 dias; ou mais de 200 pessoas no 
total) – participação em comissão organizadora 

Certificado Participação em Comissão Organizadora do Evento 
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Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação 
e a prática profissional 

Certificado de Organização e realização de visitas técnicas 
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Co-orientação de alunos em projetos de extensão 

Declaração de Co-orientação de alunos em projetos de extensão 
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GESTÃO E REPRESENTAÇÃO 
Gestão de ensino/pesquisa/extensão/administração - nível III (coordenação de 
área, departamento, pólo de educação a distância ou equivalente…) 
 

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 
demais órgãos colegiados (interno ou externo) 

Portaria de Nomeação e Dispensa do Cargo de Chefia de Departamento
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Participação como titular em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 
demais órgãos colegiados (interno ou externo) 
 

Portarias, Declaração e Ata 
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Participação como suplente em comissões, conselhos, grupos de trabalho e 
demais órgãos colegiados (interno ou externo) 

Ata de indicação da Assembleia Departamental
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Fiscal de contrato 

Declaração de Fiscal de Contrato 
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PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO 

Participação em eventos como debatedor, palestrante, ofertante de minicursos ou 
oficinas 
Certificado de Palestrante


