
RELATÓRIO FINAL DE PREENCHIMENTO RAD 2019/2 - CLARAD DE JARU

1. OBJETIVO

 

A Comissão de Local de Acompanhamento do RAD Campus Jaru, designada inicialmente por meio da
Portaria nº 196/2019 (0674564) da Direção Geral e posteriormente alterada para a Portaria nº 58/2020
(0866737) da Direção Geral, apresenta o relatório final dos trabalhos.

 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO

 

O trabalho foi desenvolvido por todos os membros da comissão, de modo que as atividades foram divididas
pela equipe, sendo que os representantes dos departamentos avaliaram e receberam as atividades de cada
setor: regência e ensino ficou sob a responsabilidade da Diretora de Ensino, Érica Cayres Rodrigues; extensão
ficou sob a responsabilidade do chefe do DEPEX, Hilton Lopes Júnior; pesquisa ficou sob a responsabilidade
da até então chefe do DEPESP, Marina Medeiros de Araujo Silva; atividades previstas em lei ficaram sob a
responsabilidade da CGP, Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret. Além disso, as atividades de
orientação, capacitação e administração foram avaliadas pelos demais membros da comissão, de forma que:
Angélica Ribeiro Araújo Leonídio ficou responsável pela validação do docente David Rafael Sampaio Castelo
da Silva até o docente Henrick Moura Emerick; Diego Stanger ficou responsável pela validação do docente
Hilton Lopes Júnior até a docente Marina Medeiros de Araujo Silva; Hendy Barbosa Santos ficou responsável
pela validação do docente Mateus Gomes dos Santos até o docente Wallison Storck Coelho; Marcelo
Moysés Corilaço ficou responsável pela validação da docente Alana Mara Kolln até a docente Cleonete
Martins Aguiar.
 

 

3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

 

O relatório em anexo (0882813) demonstra as atividades que os docentes desenvolveram no segundo
semestre de 2019. Sendo assim, o relatório em questão serviu de base para realizar as conferências conforme
o descrito na Metodologia. Dessa forma, verificou-se que:

Nome do
docente

Carga
horária no
semestre

Início do
exercício
no IFRO

Informações adicionais

 Alana Mara Kolln Média de 40:00
por semana  27/03/2017 A docente estava com afastamento total para cursar o mestrado, no qual possui validade do

dia 07/03/2019 até o dia 05/03/2020.

Alan Cândido da
Silva

Média de 40:00
por semana 20/12/2018

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e no final de dezembro,
mas só registrou corretamente no sistema as férias do mês de julho, de acordo com o
Despacho 115 (0881816). Além disso, ele ministrou 12 aulas por semana, foi coordenador
e colaborador de projetos de ensino, foi coordenador em um projeto de extensão, orientou
alunos no estágio supervisionado, participou de várias comissões e se tornou coordenador
do curso de Técnico em Segurança do Trabalho no mês de outubro. 

Aldison Diego
Fonseca Dias

Média de 32:20
por semana 07/03/2014

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e no final de dezembro,
desse modo, o mesmo registrou corretamente no sistema. Além disso, ele ministrou 6 aulas
por semana de julho a agosto e no mês de setembro obteve o afastamento total para cursar
o mestrado, pelo prazo de 18 meses a partir do dia 05/02/2019.

Aline Rosa Gomes Média de 40:00
por semana 09/10/2018

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e no final de dezembro,
desse modo, o mesmo registrou corretamente no sistema. Além disso, ela ministrou 6 aulas
por semana em julho, orientou dois alunos no estágio supervisionado, coordenou um projeto
de extensão, participou de duas comissões e no mês de agosto obteve afastamento total para
cursar o mestrado, pelo prazo de 12 meses a partir do dia 01/08/2019.
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Allana Caroline
Ferreira

Gonçalves

Média de 32:23
por semana 02/08/2019

A docente entrou em exercício no dia 02/08/2019 e ministrou 15 aulas por semana de
agosto até dezembro. Além disso, ela participou de um colegiado de curso e de uma
comissão, bem como orientou vários alunos no estágio supervisionado.

Ana Paula Alves
Gonçalves

Média de 39:35
por semana 11/08/2017

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
mas só registrou as férias de julho, de acordo com o Despacho 115 (0881816). Além disso,
ela ministrou 9 aulas por semana no mês de julho, orientou três alunos no estágio
supervisionado e participou de três comissões. Vale ressaltar que a docente possui um
afastamento total para cursar o mestrado, pelo prazo de 8 meses a partir do dia 01/08/2019.

Angelica Ribeiro
Araujo Leonidio

Média de 40:00
por semana 22/07/2019

A docente entrou em exercício no dia 22/07/2019, como professora efetiva. Sendo assim,
ela ministrou 9 aulas por semana, coordenou um projeto de ensino, participou de várias
comissões e assumiu a Coordenação de Pesquisa e Inovação do Campus Jaru no mês de
outubro.

Carla Werle Média de 40:00
por semana 10/08/2017

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e no final de dezembro,
diante disso registrou corretamente no sistema. Além disso, ministrou 9 aulas por semana,
participou de várias comissões e colegiados de curso, atuou como chefe do DAPE e
destinou duas horas para cursar Formação Pedagógica para Não Licenciados.

Carlos José
Ribeiro

Média de 40:00
por semana 09/01/2017

O docente possuía um afastamento total para cursar mestrado, no qual era válido de
13/07/2018 até 12/07/2019, sendo assim, o afastamento total foi renovado de forma que a
validade ficou definida do dia 13/07/2019 até o dia 20/12/2019.

Cleonete Martins
de Aguiar

Média de 40:00
por semana 03/01/2018

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e registrou corretamente no
sistema. Além disso, ministrou 9 aulas por semana, atuou como coordenadora do curso de
Comércio até setembro, coordenou um projeto de ensino, integrou vários colegiados de
curso e participou de várias comissões.

David Rafael
Sampaio Castelo

da Silva

Média de
40:00 por
semana

30/01/2018

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias do mês de julho e registrou corretamente no
sistema. Vale ressaltar que ele possui afastamento parcial para cursar mestrado, válido de
01/10/2018 até 01/10/2020. Além disso, ele ministrou 12 aulas por semana, coordenou um
projeto de ensino, integrou vários colegiados de curso e participou de várias comissões.

Dhieisi Ebert
Bolsanello - 05/01/2018

O registro de atividades docentes não se encontra no Campus Jaru, ainda que tenha sido
removida para o Campus Cacoal no início de 2020. De qualquer forma, ela realizou várias
atividades docentes ao longo do segundo semestre de 2019, assim como sugere o Relatório
Parcial de 2019/2 (0685490).

Diego Stanger Média de 40:00
por semana 08/01/2019

O docente não usufruiu de suas férias, uma vez que não completou um ano no cargo em
questão. Além disso, ele ministrou 4 aulas por semana, atuou como coordenou do setor de
Comunicação e Eventos no campus Jaru e participou de várias comissões.

Elisabete Ferraz
Sanches

Média de 40:00
por semana 06/04/2017

A docente foi incluída no sistema, contudo as atividades docentes realizadas no segundo
semestre de 2019 ocorreram no Campus de Guajará Mirim, uma vez que a docente foi
removida para o Campus Jaru no dia 10/02/2020.

Emi Silva de
Oliveira

Média de
39:58 por
semana

09/03/2016 A docente não registrou as férias no sistema. Vale ressaltar que ela entrou em exercício
provisório no dia 08/05/2019 no campus Ji-Paraná, o qual deve ser renovado a cada ano.

Érica Cayres
Rodrigues

Média de 40:00
por semana 10/12/2012

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
mas só registrou as férias de dezembro, de acordo com o Despacho 115 (0881816). Vale
ressaltar que ela atuou como Diretora de Ensino. Além disso, ela não ministrou aula,
coordenou um projeto de ensino e participou de várias comissões.

Faellen Tais Kolln Média de 36:40
por semana 27/03/2017

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
mas só registrou as férias de dezembro, de acordo com o Despacho 115 (0881816). Além
disso, ela ministrou 12 aulas por semana, foi coordenadora e colaboradora de projetos de
ensino, orientou vários alunos no estágio supervisionado, coordenou dois projetos de
extensão, participou de três comissões e integrou um colegiado de curso. Vale ressaltar que
ela cursou a Formação Pedagógica para Não Licenciados.

Felipe Matheus
Teles de

Vasconcelos

Média de 40:00
por semana 11/03/2016

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ele ministrou 4 aulas por
semana, foi coordenador e colaborador de projetos de ensino, foi coordenador e
colaborador de projetos de extensão, orientou vários alunos no estágio supervisionado,
participou de várias comissões e atuou como coordenador do CIEEC. Vale ressaltar que ele
cursou a Formação Pedagógica para Não Licenciados.

Hendy Barbosa
Santos

Média 39:30 por
semana 16/07/2019

O docente entrou em exercício no dia 16/07/2019, como professor efetivo. Sendo assim, ele
ministrou 8 aulas por semana, integrou vários colegiados de curso, participou de várias
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Santos semana comissões e assumiu a Coordenação do Curso Técnico em Comércio no mês de outubro.

Henrick Moura
Emerick*

Média de 33:24
por semana 11/03/2019

O docente entrou em exercício no dia 11/03/2019, como professor substituto da professora
Alana Mara Kolln, portanto, ele possui carga horária de 40 horas semanais sem dedicação
exclusiva. Sendo assim, ele ministrou 13 aulas por semana, orientou vários alunos no estágio
supervisionado, integrou um colegiado de curso e participou de uma comissão.

Hilton Lopes
Júnior

Média de 40:00
por semana 13/11/2017

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho, em poucos dias do mês de
novembro e no final de dezembro, mas não registrou as férias de dezembro, de acordo com
o Despacho 115 (0881816). Além disso, ele ministrou 6 aulas por semana, foi coordenador
de um projeto de ensino, foi coordenador e colaborador de projetos de
extensão, atuou como chefe do Departamento de Extensão do Campus Jaru e participou de
várias comissões.

Josélia Pereira de
Sousa*

Média de 34:30
por semana 27/08/2019

A docente entrou em exercício no dia 27/08/2019 e o contrato terminou no dia
20/12/2019. Sendo assim, ela ministrou 18 aulas por semana de agosto até dezembro. Além
disso, ela participou de uma comissão.

Laura Pereira de
Oliveira Silveira

Média de 40:00
por semana 03/01/2019

A docente não usufruiu de suas férias, uma vez que não completou um ano no cargo em
questão. Sendo assim, ela ministrou 8 aulas por semana e atuou como Coordenadora do
Curso de Técnico em Agronegócio no Campus Jaru.

Liggia Lince
Araújo*

Média de 37:35
por semana 28/01/2019

A docente entrou em exercício no dia 28/01/2019, como professora substituta do professor
Carlos José Ribeiro, portanto, ela possuía carga horária de 40 horas semanais sem
dedicação exclusiva. Vale ressaltar que no dia 20/12/2019 o contrato foi encerrado. Sendo
assim, ela ministrou 12 aulas por semana, coordenou dois projetos de ensino, orientou dois
alunos no estágio supervisionado, coordenou um projeto de extensão, integrou vários
colegiados de cursos e participou de várias comissões.

Marcelo Moysés
Corilaço

Média de 40:00
por semana 26/01/2017

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ele ministrou 12 aulas por
semana, orientou um aluno no estágio supervisionado, integrou dois colegiados de curso,
prestou assessoria e apoio à gestão e participou de várias comissões.

Maria Mychellyne
Cristina de Sousa

Ayres*

Média de 40:00
por semana 12/04/2019

A docente entrou em exercício no dia 12/04/2019, como professora substituta, portanto, ela
possui carga horária de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva. Dessa forma, ela
ministrou 13 aulas por semana, orientou vários alunos no estágio supervisionado, participou
de várias comissões, prestou assessoria e apoio à gestão e integrou vários colegiados de
curso.

Maria Tereza
Pinto de Sousa

Média de 40:00
por semana 13/02/2017

A docente entrou em exercício no Campus de Jaru no dia 30/08/2019 após ter
sido removida do Campus de Guajará-Mirim. Além disso, ela ministrou 12 aulas por
semana de julho a agosto no Campus de Guajará-Mirim e ministrou 10 aulas por semana de
setembro a dezembro no Campus de Jaru. Vale ressaltar que atuou como coordenadora do
Centro de Idiomas nas duas unidades, integrou vários colegiados de curso e participou de
várias comissões. Por fim, a docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e
no final de dezembro, mas só registrou as férias de julho, de acordo com o Despacho 115
(0881816).

Marilia Assis dos
Santos

Média de
39:59 por
semana

03/05/2018

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ela ministrou 8 aulas por semana
nos cursos integrados, ministrou 4 aulas por semana em julho no curso FIC, orientou vários
alunos no estágio supervisionado, atuou como Coordenadora do Curso de Técnico em
Alimentos e participou de várias comissões.

Marina Medeiros
de Araújo Silva

Média de 40:00
por semana 21/09/2017

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ministrou 7 aulas por semana,
foi coordenadora e colaboradora de projetos de ensino, orientou dois alunos no estágio
supervisionado, foi coordenadora e colaboradora de projetos de extensão, atuou como
chefe do Departamento de Pesquisa, integrou vários colegiados de curso e participou de
várias comissões.

Mateus Gomes
dos Santos

Média de 40:00
por semana 08/02/2017

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou no sistema. Além disso, ele ministrou 6 aulas por semana, atuou como
Diretor de Planejamento do Campus Jaru, orientou dois alunos no estágio supervisionado,
participou de várias comissões, integrou dois colegiados de curso e atuou diversas vezes
como fiscal de contrato.

Mônica Krebs
Blan*

Média de 25:10
por semana 10/09/2019

A docente entrou em exercício no dia 10/09/2019, como professora substituta, portanto, ela
possuía carga horária de 40 horas semanais sem dedicação exclusiva. Sendo assim, ela
ministrou 12 aulas por semana, orientou dois alunos no estágio supervisionado, integrou dois
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colegiados de curso e participou de uma comissão.

Naiara Pereira de
Araújo

Média de 40:00
por semana 02/01/2019

A docente não usufruiu de suas férias, uma vez que não completou um ano no cargo em
questão. Além disso, ela ministrou 11 aulas por semana, foi coordenadora de dois projetos
de ensino, foi coordenadora de dois projetos de pesquisa, colaborou com um projeto de
extensão, integrou três colegiados de curso e participou de várias comissões.

Osvaldo Homero
Garcia Cordero

Média de
35:45 por
semana

01/02/2019

O docente não usufruiu de suas férias, uma vez que não completou um ano no cargo em
questão. Além disso, ele ministrou 6 aulas por semana nos cursos integrados, ministrou 4
aulas por semana de agosto a outubro no curso FIC, ministrou 3 aulas por semana em
agosto no curso FIC, orientou dois alunos no estágio supervisionado, coordenou um projeto
de extensão, foi coordenador de um curso FIC, atuou em julho como chefe substituto do
Departamento de Extensão do Campus Jaru, integrou dois colegiados de curso e participou
de várias comissões.

Regiane Pandolfo
Marmentini

Média de 40:00
por semana 19/12/2017

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ela ministrou 11 aulas por
semana nos cursos integrados, ministrou 5 aulas por semana em julho no curso FIC, foi
coordenadora e colaboradora de projetos de ensino, foi coordenadora do curso FIC,
integrou dois colegiados de curso e participou de duas comissões. Vale ressaltar que ela
registrou o curso de Formação Pedagógica para Não Licenciados, assim como ela possuía
um afastamento parcial para cursar mestrado, válido de 17/09/2019 até 09/09/2021.

Reginaldo Lima
Gomes

Média de 40:00
por semana 11/09/2017

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ele ministrou 12 aulas por
semana, coordenou um projeto de ensino, orientou um aluno no estágio supervisionado,
coordenou um projeto de extensão, integrou três colegiados de curso e participou de várias
comissões.

Robinson Luis
Schoaba

Média de 33:20
por semana 01/03/2018

O docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ele ministrou 8 aulas por semana
e atuou como coordenador de Patrimônio e Almoxarifado no campus Jaru até agosto. Vale
ressaltar que ao que parece o professor incluiu atividades docentes nas categorias erradas.

Rute Witter Média de 40:00
por semana 04/01/2018

A docente usufruiu de suas férias em alguns dias no mês de julho e no final de dezembro,
diante disso, registrou corretamente no sistema. Além disso, ela ministrou 6 aulas por semana
no curso de graduação, ministrou 1 aula por semana em julho no curso FIC, foi
colaboradora de um projeto de ensino, foi coordenadora de dois projetos de extensão,
atuou como coordenadora do Curso de Medicina Veterinária e participou de várias
comissões. Vale ressaltar que ela registrou o curso de Formação Pedagógica para Não
Licenciados.

Wallison Storck
Coelho**

Média de 16:38
por semana 10/09/2019

O docente entrou em exercício no dia 10/09/2019, como professora substituto do professor
Aldison Diego Fonseca Dias, portanto, ele possuía carga horária de 20 horas semanais sem
dedicação exclusiva. Além disso, ele ministrou 6 aulas por semana, integrou dois colegiados
de curso e participou de três comissões.

* Docentes com jornada de trabalho de 40 horas sem dedicação exclusiva
** Docentes com jornada de trabalho de 20 horas sem dedicação exclusiva
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Ao verificar os lançamentos realizados no Campus Jaru no RAD 2019/2, constata-se 37 Planos Iniciados, 0
Planos não iniciados e 33 Planos com registro.
O exposto acima se embasa na documentação analisada em conformidade com o Sistema Eletrônico de
Informação SEI!.
Considerando a efetivação do objeto, encerram-se os trabalhos concernentes a esta designação quanto a
análise final do RAD 2019/2 no Campus Jaru.

 

 

É o que relato brevemente.

Encaminhamos à CPRAD para providências.
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Respeitosamente,

(Assinado Eletronicamente)
Marcelo Moysés Corilaço

Presidente da Comissão

 

(Assinado Eletronicamente)
Hendy Barbosa Santos 

Membro da Comissão - Representante Docente - Portaria nº 196/2019

 

(Assinado Eletronicamente)
Angélica Ribeiro Araújo Leonídio 

Membro da Comissão - Representante Docente - Portaria nº 196/2019
 

(Assinado Eletronicamente)
Érica Cayres Rodrigues

Membro da Comissão - Representante da Diretoria de Ensino - Portaria nº 196/2019

 

(Assinado Eletronicamente)
Hilton Lopes Júnior

Membro da Comissão - Representante do Departamento de Extensão

 

(Assinado Eletronicamente)
Marina Medeiros de Araújo Silva

Membro da Comissão - Representante do Departamento de Pesquisa - Portaria nº 196/2019

 

(Assinado Eletronicamente)
Márcia Cristina Florêncio Fernandes Moret

Membro da Comissão - Representante da Coordenação de Gestão de Pessoas

 

(Justificativa: o professor não assinará pois foi redistribuído para outro IF)
Diego Stanger

Membro da Comissão - Representante da CPPD - Portaria nº 196/2019

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Moyses Corilaço, Presidente da Comissão,
em 02/04/2020, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina Florêncio Fernandes Moret,
Coordenador(a) de Gestão de Pessoas , em 02/04/2020, às 15:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marina Medeiros de Araújo Silva, Chefe de
Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, em 02/04/2020, às 15:36, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Angélica Ribeiro Araújo Leonidio, Professor(a) -
EBTT, em 02/04/2020, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hendy Barbosa Santos , Professor(a) - EBTT, em
02/04/2020, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hilton Lopes Junior, Chefe de Departamento de
Extensão, em 05/04/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Érica Cayres Rodrigues , Diretor(a) de Ensino, em
05/04/2020, às 19:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0870596
e o código CRC F1041EDD.

 

Referência: Processo nº 23243.013635/2019-38 SEI nº 0870596
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/

CAMPUS JARU

Resumo do Período

Docente CH Regência Ensino Orientação Pesquisa Extensão Capacitação Administração Lei

ALANA MARA KOLLN 40:00 - - - - - 1 - -

ALAN CÂNDIDO DA SILVA 40:00 1 2 3 - 1 - 7 1

ALDISON DIEGO FONSECA DIAS 32:20 1 - - - - 1 - 3

ALINE ROSA GOMES 40:00 1 - 2 - 1 1 2 2

ALLANA CAROLINE FERREIRA GONCALVES 32:23 1 - 7 - - - 2 -

ANA PAULA ALVES GONCALVES 39:35 1 - 4 - - 1 3 1

ANGELICA RIBEIRO ARAUJO LEONIDIO 40:00 1 1 - - - - 12 -

CARLA WERLE 40:00 1 - - - - 1 20 2

CARLOS JOSE RIBEIRO 40:00 - - - - - 1 - 2

CLEONETE MARTINS DE AGUIAR 40:00 1 1 - - - - 9 1

DAVID RAFAEL SAMPAIO CASTELO DA SILVA 40:00 1 1 - - - 1 9 2

DIEGO STANGER 40:00 1 - - - - - 15 -

ELISABETE FERRAZ SANCHES - 2381883 40:00 1 1 - 1 - - 6 -

EMI SILVA DE OLIVEIRA 39:58 1 - - - 1 1 14 1

ERICA CAYRES RODRIGUES 40:00 - 1 - - - - 11 1

FAELEN TAIS KOLLN 36:40 1 2 9 - 3 1 4 1

FELIPE MATHEUS TELES DE VASCONCELOS 40:00 1 2 4 - 2 1 6 2

HENDY BARBOSA SANTOS 39:30 1 - - - - - 16 -

HENRICK MOURA EMERICK 33:24 1 - 10 - - - 7 -

Data: 31/03/2020

RAD - Relatório de Acompanhamento

Período: 2019 - 2
Planos iniciados: 37
Planos com registro: 33
Resolução: N. 16/2019
Planos não iniciados: 0
Média de aulas: 10
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/

Docente CH Regência Ensino Orientação Pesquisa Extensão Capacitação Administração Lei

HILTON LOPES JUNIOR 40:00 1 1 - - 3 - 5 2

JOSÉLIA PEREIRA DE SOUZA 34:30 1 - - - - - 1 -

LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVEIRA 40:00 1 - - - - - 1 -

LIGGIA LINCE ARAUJO 37:35 1 2 2 - 1 - 11 -

MARCELO MOYSES CORILACO 40:00 1 - 1 - - - 10 2

MARIA MYCHELLYNE CRISTINA DE SOUSA AYRES 40:00 1 - 4 - - - 13 -

MARIA TEREZA PINTO DE SOUSA 40:00 2 - - - - - 12 2

MARILIA ASSIS DOS SANTOS 39:59 2 - 5 - - - 9 2

MARINA MEDEIROS DE ARAUJO SILVA 40:00 1 2 2 - 3 - 12 2

MATEUS GOMES DOS SANTOS 40:00 1 - 2 - - - 25 2

MONICA KREBS BLAN 25:10 1 - 2 - - - 3 -

NAIARA PEREIRA DE ARAÚJO 40:00 1 2 - 2 1 - 8 -

OSVALDO HOMERO GARCIA CORDERO 35:45 3 - 2 - 1 - 11 -

REGIANE PANDOLFO MARMENTINI 40:00 2 2 - - - 3 5 2

REGINALDO LIMA GOMES 40:00 1 1 1 - 1 - 8 2

ROBINSON LUIS SCHOABA 33:20 1 - - - - 1 10 2

RUTE WITTER 40:00 2 1 - - 2 1 18 2

WALLISON STORCK COELHO 16:38 1 - - - - - 5 -

Data: 31/03/2020
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