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ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho

Nome:   Larissy Alves Cotonhoto                                            Matrícula Siape: 1329649

Classe / Nível: D02

Lotação: Cefor

Período de avaliação: agosto a dezembro de 2019

Justificativa de cumprimento

1 - ATIVIDADE DE ENSINO

1.1 - Avaliação discente 

1.2 - Disciplinas Ministradas 

 Aprendizagem e Metodologias Ativas (60horas)– Curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Design

Educacional

 Fundamentos Históricos, legais e científicos da Educação Especial e Inclusiva (60horas) - Curso de 

pós-graduação Aperfeiçoamento em Inclusão e Educação Especial

 Práticas Pedagógicas Inclusivas (60horas) - Curso de pós-graduação Aperfeiçoamento em Inclusão e 

Educação Especial

 Adequações curriculares para a Educação Especial (60horas) – FIC Adequações curriculares para a 

Educação Especial

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO 

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso

2.2 - Orientação de monografia de especialização 

1- Fernanda Chaves da Silva

2- Elisa Cristina Soares de Carvalho

2.3 - Coorientação de monografia de especialização 

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter

1- Jéssica Delcarro (Educimat)

2- Luzinete de Souza Oliveira (Educimat)

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter 

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter 

1- Silvia Perim Seabra (PPGP-Ufes)

2.8 - Orientação de alunos bolsistas que trabalham em programas de monitoria/nivelamento -

2.9 - Acompanhamento de visita técnica de alunos (por turma) 



2.10 - Orientação de alunos bolsistas/voluntários de iniciação pesquisa e/ou extensão 

2.11 - Orientação de estágio curricular (obrigatório ou não) 

2.12 - Participação em banca de concurso e processo seletivo do Ifes

1- Processo Seletivo para Professor Substituto de Atendimento Educacional Especializado na área de 

surdez, campus Vitória, agosto de 2019.

2- Processo Seletivo para Professor Substituto Ead e Tecnologias Educacionais, Cefor, agosto de 

2019.

3- Processo Seletivo para Professor Substituto de Atendimento Educacional Especializado na área de 

Deficiência Intelectual, campus Vitória, novembro de 2019.

2.13 - Participação em banca de concurso e processo seletivo externo 

2.14 - Participação na elaboração e reestruturação de projetos pedagógicos 

2.15 - Participação em Comissões e Conselhos ligados ao ensino 

2.16 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de dissertação de mestrado

2.17 - Participação como membro efetivo de banca examinadora de tese de doutorado 

2.18 - Participação como membro efetivo de banca de TCC de graduação e lato sensu

2.19 - Parecer sobre curso técnico, graduação, pós-graduação ou outro solicitado pelo Ifes 

2.20 - Cumprimento dos prazos estabelecidos para atividades didático-pedagógicas

   [ ] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%

2.21 - Atendimento e participação em reuniões de cunho pedagógico/administrativo -

[ ] 75% a 100% [ ] 50 a 74% [ ] menor que 50%

2.22 - Participação em curso de formação continuada de até 20 horas

2.23 - Participação em curso de formação continuada de 20 horas até 40 horas

2.24 - Participação em curso de formação continuada de mais de 40 horas 

2.25 - Participação em curso de graduação 

2.26 - Participação em curso de formação lato sensu 

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu

2.28 - Participação em curso de pós-doutorado na área de atuação ou área de

formação 

2.29 - Estágio profissional na área de atuação ou na área de formação 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

3.1 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes 

3.2 - Coordenação de projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes

3.3 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos externos ao Ifes

3.4 - Participação em projetos de pesquisa com captação de recursos do Ifes 

3.5 - Publicação de livro didático, cultural, técnico

3.6 - Capítulo de livro 

Práticas pedagógicas inclusivas e trabalho colaborativo no atendimento a aluno com surdo-cegueira 

no ensino técnico, encontra-se no livro "Práticas Inclusivas no Ensino Técnico", 2019. Larissy Alves 

Cotonhoto (Cefor-Ifes), Fernanda dos Santos Nogueira (Ifes – Vitória), Sirley Trugilho da Silva (Ifes – 

Vitória) e Terezinha de Jesus Lyrio Loureiro (Ifes – Vitória).

3.7 - Prefácio de livro 

3.8 - Tradução de livro didático, cultural ou técnico 

3.9 - Artigo em periódico indexado internacional padrão Capes

3.9.1 - Qualis A1 

3.9.2 - Qualis A2 

3.9.3 - Qualis B1 



3.9.4 - Qualis B2 

1- MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine; ROSSETTI, Claudia Broetto; COTONHOTO, 
Larissy Alves. Análise do processo de tomada de consciência em crianças com TDAH. Rev. 
Psicopedag., São Paulo , v. 36, n. 110, p. 125-135, 2019 .  Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
84862019000300002&lng=pt&nrm=iso>. acesso em 26 nov. 2019.
2- FONSECA, L. dos S. ; MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine; ROSSETTI, C. B.; 
COTONHOTO, L. A. . A utilização de jogos como instrumento no processo terapêutico de 
crianças com dificuldades de aprendizagem. In: Caroline Benezath; Daniela Dadalto 
Ambrozine Missawa; Silvia Lorenzoni Perim Seabra; Claudia Broetto Rossetti; Sávio Silveira 
de Queiroz. (Org.). Temas em Ciência do Desenvolvimento Humano. 1ed.Jundiaí: Paco 
Editorial, 2019, v. 1, p. 31-52.
3- COTONHOTO, L. A.; ROSSETTI, C. B. ; MISSAWA, Daniela Dadalto Ambrozine. A 
importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica. CONSTRUÇÃO 
PSICOPEDAGÓGICA (IMPRESSO), 2019.

3.9.5 - Qualis B3 

3.9.6 - Qualis B4 

3.9.7 - Qualis B5 

3.9.8 - Qualis C 

3.10 - Trabalhos completos publicados em eventos internacionais

3.11 - Trabalhos completos publicados em eventos nacionais

3.12 - Trabalhos completos publicados em eventos regionais

3.13 - Resumo de trabalhos publicados em eventos internacionais

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais

1- Trabalho intitulado “O fazer e o compreender de idosos sobre o conceito de redes sociais digitais” de 

autoria de Claudia Broetto Rossetti, Barbara Frigini De Marchi, Larissy Alves Cotonhoto, foi apresentado 

na modalidade Comunicações Orais, durante o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do 

Desenvolvimento e I Conferência Internacional sobre Psicologia do Desenvolvimento, promovido pela 

Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento e que foi realizado de 13 a 16 de novembro de 

2019, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).

2- Trabalho intitulado “Ser ou não ser idoso? Reflexões a partir da Psicologia do Desenvolvimento” de 

autoria de Barbara Frigini De Marchi, Claudia Broetto Rossetti, Larissy Alves Cotonhoto, foi apresentado 

na modalidade Comunicações Orais, durante o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do 

Desenvolvimento e I Conferência Internacional sobre Psicologia do Desenvolvimento, promovido pela 

Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento e que foi realizado de 13 a 16 de novembro de 

2019, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).

3- Trabalho intitulado “Panorama do uso de redes sociais digitais por idosos” de autoria de Barbara 

Frigini De Marchi, Claudia Broetto Rossetti, Larissy Alves Cotonhoto, foi apresentado na modalidade 

Comunicações Orais, durante o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento e I 

Conferência Internacional sobre Psicologia do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira 

de Psicologia do Desenvolvimento e que foi realizado de 13 a 16 de novembro de 2019, na Universidade

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).

4- Trabalho intitulado “Influência de oficinas com jogos de regras na avaliação dos pais sobre aspectos 

cognitivos e afetivos de crianças com TDAH” de autoria de Claudia Broetto Rossetti, Daniela Dadalto 

Ambrozine Missawa (Pendente), Larissy Alves Cotonhoto, foi apresentado na modalidade 

Comunicações Orais, durante o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento e I 

Conferência Internacional sobre Psicologia do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira 

de Psicologia do Desenvolvimento e que foi realizado de 13 a 16 de novembro de 2019, na Universidade

Federal de Santa Catarina, em Florianópolis (SC).

5- Trabalho intitulado"Aspectos psicológicos na inclusão do aluno surdo na Educação Profissional e 

http://lattes.cnpq.br/5261488981498278
http://lattes.cnpq.br/5261488981498278
http://lattes.cnpq.br/5611159987021203
http://lattes.cnpq.br/5611159987021203


Tecnológica" de autoria de Sirley Trugilho da Silva, Fernanda Nogueira Santos, Larissy Alves 

Cotonhoto e Trezeninha Loureiro Lyrio, foi apresentado na modalidade Comunicações Orais, durante 

o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento e I Conferência Internacional sobre 

Psicologia do Desenvolvimento, promovido pela Associação Brasileira de Psicologia do 

Desenvolvimento e que foi realizado de 13 a 16 de novembro de 2019, na Universidade Federal de 

Santa Catarina, em Florianópolis (SC). 

3.15 - Resumo de trabalhos publicados em eventos regionais

3.16 - Resenha em periódico

3.17 - Artigo em periódico nacional

3.18 - Artigo em periódico internacional

3.19 - Artigo de caráter técnico/divulgativo

3.20 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação local

3.21 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação nacional

3.22 - Artigos de opinião, resenhas em jornais e revistas de circulação internacional

3.23 - Editoria geral de periódicos internacionais

3.24 - Editoria geral em periódicos nacionais

3.25 - Editoria de livro didático, cultural, técnico

3.26 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso internacional

3.27 - Trabalho apresentado pelo docente em congresso nacional

3.28 - Participação em evento internacional como conferencista convidado

3.29 - Participação em evento nacional como conferencista convidado

3.30 - Participação em evento regional como conferencista convidado

3.31 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais internacionais

3.32 - Coordenação geral de eventos científicos ou artístico-culturais nacionais

3.33 - Coordenação geral de eventos científicos ou artísticos culturais regionais

3.34 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais internacionais

3.35 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais nacionais

3.36 - Membro de comissão organizadora de eventos científicos ou artísticos culturais regionais

3.37 - Mesas-redondas, palestras, seminários, cursos ministrados em eventos internacionais

3.38 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos nacionais

3.39 - Mesas-redondas, palestras, seminários e cursos ministrados em eventos regionais

1- Deficiência Intelectual na Educação Infantil: intervenções pedagógicas no AEE, proferida no VII 

Fórum de Pesquisa e políticas públicas em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da região 

metropolitana/ES, no dia 09/08/2019, em Vitória, ES.

2- Palestra Inclusão Escolar um direito de todos na III Jornada de Integração do Ifes, campus de 

Alegre, 22 de outubro de 2019.

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional

3.41 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento nacional ou regional

3.42 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível internacional

3.43 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível nacional

3.44 - Trabalho científico ou obra artística ou cultural premiada em nível regional

3.45 - Consultoria a órgãos especializados de gestão científica, tecnológica ou cultural

3.46 - Participação como revisor/editor de revista internacional

3.47 - Participação como revisor/editor de revista nacional

3.48 - Participação como editor/revisor de artigos publicados na imprensa

3.49 - Consultoria ad hoc em projetos de pesquisa submetidos a órgão de fomento

3.50 - Cartilhas/apostilas editadas



3.51 - Vídeos/software/processo de técnica/cultivar/produto tecnológico

3.52 - Relatórios técnicos de domínio público

3.53 - Propriedade intelectual ou Patente internacional

3.54 - Propriedade intelectual ou Patente nacional

3.55 - Elaboração de banco de dados divulgados, catálogos publicados, cartas ou mapas.

3.56 - Produção de Programas de Rádio e Televisão 

3.57 - Manutenção de obra artística 

3.58 - Maquete

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO

4.1 - Elaboração, coordenação ou ministração de cursos e oficinas presenciais ou à distância, de 

extensão, aprovados pelo Ifes

4.2 - Participação como coordenador de programa ou projeto de extensão apoiado por Instituição 

Federal

Programa de Extensão Educação Especial Inclusiva:ações colaborativas. Ifes/2019.

4.3 - Participação como instrutor ou membro executor de programa ou projeto de extensão apoiado 

por Instituição Federal

4.4 - Coordenação de programas de educação continuada, reconhecidos e registrados no Ifes

4.5 - Participação em programas de educação continuada de interesse do Ifes

4.6 - Execução e supervisão de análises laboratoriais de projetos extensionistas

4.7 - Supervisão de estágio em projetos de extensão

4.8 - Relatório de atividades de extensão, com avaliação da instância responsável pela aprovação do 

projeto

4.9 - Participação como docente em cursos de extensão (a cada 6 horas)

4.10 - Coordenação de cursos de extensão

4.11 - Assessoria, consultoria, perícia ou sindicância, formalmente registrada no Ifes

4.12 - Participação em programa assistencial, formalmente registrado na instância responsável

4.13 - Participação de comissão organizadora de extensão (culturais, esportivos, artísticos)

4.14 - Prestação de serviços: análise laboratorial, assessorias, consultorias, laudos, etc.

4.15 - Realização de palestras em cursos ou eventos de extensão

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

5.1- Atividades de desempenho gerencial

5.1.1 - Realização de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas

5.1.2 - Assistência e fiscalização de contratos e prestação de serviços específicos

Fiscal setorial do Cefor, do Contrato nº 06/2019 da Reitoria, que tem como objeto a prestação 

do serviço de tradutor/intérprete de libras.

5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes

Suplente do Cefor no Cepe.

5.1.4 - Chefia ou coordenação de setores/ divisões/áreas/serviços, devidamente reconhecidos 

e registrados no IFES, de interesse da unidade e com relatório anual aprovado

5.1.5 - Subchefia de departamento, subcoordenação de coordenadoria/colegiado

5.1.6 - Participação como membro de colegiados didáticos

Participação como membro do colegiado do curso de Pós-graduação Lato Sensu Práticas 

Pedagógicas para Professores, na modalidade a distância.

                    5.1.7 - Coordenação ou presidência de comissões institucionais indicadas pelo Reitor ou eleita



pelos pares

 Presidente da Comissão de Aluno Especial da Graduação no Ifes

Presidente da Comissão de Avaliação de Desempenho Docente do Cefor.

Comissão Local de Mobilização e Sistematização do ROD dos Cursos de Graduação do Cefor.

Comissão de Elaboração do Curso de Pós-graduação Aperfeiçoamento em Educação Especial 

Inclusiva na modalidade EaD do Centro de Referência em Formação e em Educação a 

Distância – Cefor/Ifes.

Comissão de Revisão e Alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente 

Multimeios Didáticos.

5.1.8 - Membro de comissões institucionais indicadas pelo reitor ou eleito pelos pares

Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico da Pós-graduação Lato Sensu Prática 

Pedagógicas para Professores - 3ª edição do Centro de Referência em Formação e em 

Educação a Distância – Cefor/Ifes.

Comissão responsável pela reformulação das Resoluções 64/2011 e 65/2011.

Comissão responsável pelo estudo de criação do Laboratório de Acessibilidade Informacional 

no Ifes.

Comissão Local de Mobilização e Sistematização do ROD dos Cursos Técnicos do Cefor.

5.1.9 - Coordenação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional

5.1.10 - Participação de organismos ou comissões institucionais em nível nacional

5.1.11 - Membro de comitê assessor (CAPES ou CNPq)

5.1.12 - Membro de comitê assessor Estadual ou Municipal para cultura, ciência e tecnologia

5.2 – Cargo / Função 

5.2.1 - Reitor

5.2.2 - Pró-Reitores

5.2.3 - Diretores de Campi

5.2.4 - Cargos de CD

Coordenação Geral de Ensino – 20 horas/semanais

5.2.5 - Cargos em comissão e função de confiança - FG e FCC

5.3 – Representação Profissional ou Órgão de Classe

5.3.1 - Representação profissional ou órgão de classe

6 – OUTROS 

         

         

Data:     

___________________________________

Assinatura Docente

___________________________________

Assinatura do Coordenador
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