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10/07/2020 

No dia dez do mês de julho de 2020, às treze horas e trinta minutos teve início a                  

última reunião do semestre do ano de 2020, a Reunião de Avaliação e Aprovação              

do RIT referente ao semestre letivo de 2020/1, da Coordenadoria Geral de Ensino             

do Cefor. A coordenadora geral de ensino Larissy Alves Cotonhoto iniciou a reunião             

com as boas-vindas aos presentes e a apresentação da pauta: 1- Apresentação da             

tabela com os trabalhos individuais dos docentes e 2- Informes gerais. Brevemente            

a professora Dulci Marchesi fala sobre o quão gratificante foi a aula da saudade do               

curso técnico em Multimeios Didáticos e a coordenadora Larissy começa a reunião            

apresentando a tabela. Pede para que os docentes analisem os dados           

sistematizados que serão apresentados e, caso haja algo que necessite de           

alteração, comuniquem de imediato. Larissy avisa que Lorena Rosa está presente           

com a finalidade de produzir a ATA da reunião. A professora Roberta Almeida,             

aproveitando o momento, pergunta se é possível agilizar a sua assinatura na ATA,             

pois necessita da Ata assinada com a finalidade de entrar com o processo de              

progressão docente. Larissy diz que a CGE irá ver o que pode ser feito, porque a                

ata precisa ser redigida e revisada antes de ser enviada para os docentes             

assinarem e além disso, vários docentes iniciarão suas férias. Voltando a leitura da             

tabela de RIT dos docentes, Larissy informa que por sugestão da professora            

Mariana Biancucci, foi adicionado a tabela o item Gestão. A coordenadora então dá             

início a leitura da planilha com dados sistematizados referentes ao RIT 2020/1 de             

cada docente. Entre as sugestões dos docentes, está a da professora Danielli            

Veiga, que diz ter pesquisa e Larissy avisa que já está atualizando no Drive. A               

professora Márcia Gonçalves fala que teve produção técnica, porém não consta na            

tabela, e também pesquisa, Larissy atualiza. A docente Dulci Marchesi pede para            

tirar extensão de suas atividades, pois o projeto foi adiado. A professora Elaine             

Bauer solicita um ajustes na tabela e diz que tem 16h e não 14h. Esther Ortlieb fala                 



que na parte dela são três cursos. Larissy fala que em relação ao professor novo               

Josino Lucindo, o mesmo deve apresentar o seu RIT na sua instituição anterior,             

devido ao curto período dele no Cefor. A professora Lidiane Leite avisa que fez a               

publicação errada do seu RIT, e Larissy pede que ela envie as alterações. Larissy              

informa a Mariana Biancucci que foi adicionado pesquisa e coordenação da e-Tec à             

planilha do RIT. Surge uma dúvida referentes ao item produção técnica. Se deve ser              

colocado apenas a construção de salas das disciplinas e cursos no Moodle ou se              

também é possível colocar a reestruturação de sala. Yvina Baldo fala que é             

necessário avaliar melhor os documentos do Ifes referentes à Resolução de           

Atividades Docentes e que a CGE vai marcar uma reunião para discutir e apresentar              

uma definição. Fica acordado que, para o RTI 2020/1, não será considerada a             

reestruturação de salas como produção técnica, mas somente a construção de           

salas. Marize Passos, Vanessa Batesttin e Yvina Baldo concordam com os dados            

informados na tabela. Larissy informa que a professora Rutinelli Fávero está           

afastada, mas mandou o seu RIT. Larissy pergunta a todos se existe alguma dúvida              

em relação a essa parte da tabela. Pede que os docentes revisem o RIT e confiram                

a validade das portarias mencionadas. Também avisa que quem tiver e quiser            

acrescentar as suas produções individuais deve colocar no item outros. O professor            

Phillipe Domingos lê o seu RIT por último, porque não postou no prazo estipulado e,               

dessa forma, não foi possível atualizar a tabela antes da reunião. Larissy finaliza a              

apresentação da planilha dos RITs. E os RITs são aprovados por unanimidade.            

Começam os informes e esclarecimentos de dúvidas. Márcia pede que aqueles que            

publicaram neste semestre, atualizem o Lattes. Larissy pede que todos fiquem           

atentos às reuniões de fechamento do semestre letivo e aos prazos. Também            

agradece pela paciência com a secretaria acadêmica, que tem tido alta demanda e             

deseja aos que estão entrando de férias um bom aproveito. A professora Lidiane             

Leite esclarece uma dúvida sobre como lançar no PIT no atendimento ao estudante             

extraclasse; pergunta se deve colocar ou zerar? Larissy fala para colocar como            

ação no item Apoio ao Ensino e que equilibra a carga horária de apoio ao ensino e                 

de planejamento para que seja a mesma quantidade de horas das atividades de             

Ensino. Lembra aos docentes de que a entrega do PIT 2020/2 deverá ser feita até               

17/07 e solicita àqueles que puderem adiantar a entrega do PIT 2020/2 para fazê-lo              



de forma a ter mais tempo hábil para verificação dos mesmos. A coordenadora             

avisa que não estará de férias e deseja ler os PITs durante esse período. A               

professora Esther fala das férias dela e do prazo de certificação do curso de              

Aperfeiçoamento em Tecnologias Digitais aplicadas à Educação. Larissy diz que ela           

pode fazer quando voltar de férias, visto que o prazo é de até 60 dias após o                 

término do curso. Lidiane lembra a todos para atualizarem no sistema acadêmico as             

notas pendentes dos alunos. E também informa que as orientações sobre os            

registros de aulas no sistema acadêmico serão enviadas, por e-mail, pela Simone            

da Secretaria, e a atualização poderá ser feita até o final de julho. A coordenadora               

de ensino Larissy Alves encerra a reunião às quatorze horas e quarenta minutos. 

 Estiveram presentes:  

Aline Amorim 
Danielli Veiga Carneiro Sondermann 
Dulcileia Marchesi Costa Edgar Alvarenga Simões 
Elaine Bauer 
Esther Ortlieb Faria de Almeida 
Giovani Zanetti Larissy Alves Cotonhoto 
Lidiane Leite Vasconcelos 
Marcia Gonçalves de Oliveira 
Mariana Biancucci Apolinário Barbosa 
Mariella Berger Andrade 
Marize Lyra Silva Passos 
Philippe Domingos 
Josino Lucindo Mendes Júnior 
Roberta de Sousa Almeida 
Solimara Ravani de Sant'Anna 
Vanessa Battestin 
Yvina Pavan Baldo 
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