
 

 

 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO SUPERIOR

  

 RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR Nº 18/2019,  

 DE 1 DE JULHO DE 2019 
  

ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho 

 

 

Nome:   Danielli Veiga Carneiro Sondermann                                            Matrícula Siape: 1544675 

Classe / Nível: Titular 

Lotação: Diretoria Executiva / Cefor / Reitoria 

Período de avaliação: 01/07/2020 a 31/12/2020 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente  

 

● Programa de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática (Educimat). 

● Programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 

● Aperfeiçoamento no curso de Design Educacional. 

 

1.2 - Disciplinas Ministradas  

● Responsável pela disciplina de Fundamentos do Design Educacional - 60h 

● Responsável pela disciplina de Pesquisa de Mestrado III - 30h 

● Responsável pela disciplina de Prática do Ensino Orientada no ProfEPT - 30h 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

2.1 - Orientação de monografia de fim de curso 

2.2 - Orientação de monografia de especialização  

2.3 - Coorientação de monografia de especialização  

2.4 - Orientação de dissertação de mestrado ou Minter 

● Educimat – Michele Caetano (concluída) 

● Educimat – Renata Resstel (em andamento) 

● ProfEPT – Renata Gandra (em andamento) 



● ProfEPT – Edgar Simões (em andamento) 

 

● ProfEPT - Telma Carolina Smith (em andamento) 

● ProfEPT - Tiago Cássio Monteiro Lopes (em andamento) 

 

2.5 - Coorientação de dissertação de mestrado ou Minter 

2.6 - Orientação de tese de doutorado ou Dinter  

2.7 - Coorientação de tese de doutorado ou Dinter  

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 

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 

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

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

[x ] 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 

● Curso de curta duração Educador Maker: Primeiros Passos. (Carga horária: 30h). 

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  

 

BRAVIM, J. D.; BATESTTIN, V.; SONDERMANN, D. V. C. O ENSINO HÍBRIDO E AS INOVAÇÕES 



SUSTENTADAS E DISRUPTIVAS In: O ensino aprendizagem face às alternativas epistemológicas 3.3 

ed.Ponta Grossa: Atena, 2020, v.1, p. 110-118. Palavras-chave: ensino híbrido, Inovação, Tecnologia Áreas 

do conhecimento: Educação Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital, 

ISBN: 9786557061633, Home page: 

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/artigoPDF/34178  

 

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  

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 

 

SONDERMANN, D. V. C.; RESSTEL, R.; XAVIER, A. F. da S.; ANDRADE, M. B.; MERLO, S. A. B. 

Reflections on Distance Education as an alternative for emergency situations that require Social Isolation at 

the Institute Federal of Espírito Santo. CENTRAL EUROPE CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS. , v.2733, 

p.1 - , 2020. Palavras-chave: Educação a Distância, Pandemia, ensino híbrido, Inclusão Digital 

Áreas do conhecimento: Educação Setores de atividade: Educação. Referências adicionais: Inglês. Meio de 

divulgação: Meio digital. Home page: [http://ceur-ws.org/Vol-2733/paper2.pdf] 

 

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 

 

LOPES, T. C. M.; LACERDA, F. E. C.; MONTEIRO, M. T.; SONDERMANN, Danielli V. C. 

ENSINO HÍBRIDO E SALA DE AULA INVERTIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ENSINO NÃO 

PRESENCIAL In: I Congresso Internacional 100% Online de Educação - CONIED, 2020.  I Congresso 

Internacional 100% Online de Educação - CONIED. , 2020. v.0. p.0 - 0 

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home Page: 

<https://congresse.me/eventos/conied/anais>.  

 

ROSA, R. S. J.; PINTO, D. M.; MUTTZ, L. S.; PASSOS, M. L. S.; SONDERMANN, D. V. C. 

GAMES E GAMIFICAÇÃO DESAFIANDO OS SUJEITOS DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DE UM 

MESTRADO PROFISSIONAL DURANTE O PERÍODO DE PANDEMIA In: I Congresso Internacional 100% 

Online de Educação - CONIED, 2020 

I Congresso Internacional 100% Online de Educação - CONIED. , 2020. v.0. p.0 - 0 

Referências adicionais: Brasil/Português. Meio de divulgação: Meio digital. Home Page: 

<https://congresse.me/eventos/conied/anais >.  

https://www.finersistemas.com/atenaeditora/index.php/admin/api/artigoPDF/34178
http://lattes.cnpq.br/5594988169740540
http://lattes.cnpq.br/1494437656641295
https://congresse.me/eventos/conied/anais
https://congresse.me/eventos/conied/anais


 

SMITH, T. C.; MOISES, A. V.; FURTADO, J. G.; PIROVANI, K. D.; SONDERMANN, D. V. C. 

MÉTODO DO CASO E AVALIAÇÃO POR PARES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM 

TEMPOS DE PANDEMIA In: I Congresso Internacional 100% Online de Educação - CONIED, 2020. I 

Congresso Internacional 100% Online de Educação - CONIED. , 2020. v.0. p.0 - 0. Referências adicionais: 

Brasil/Português. Home Page: <https://congresse.me/eventos/conied/anais >. 

 

3.14 - Resumo de trabalhos publicados em eventos nacionais 

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 

 

SONDERMANN, D. V. C.; RESSTEL, R.; ANDRADE, M. B.; XAVIER, A. F. da S.; MERLO, S. A. B. 

REFLECTIONS ON DISTANCE EDUCATION AS AN ALTERNATIVE TO EMERGENCY SITUATIONS 

THAT REQUIRE SOCIAL ISOLATION AT THE INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2020. 

(Simpósio,Apresentação de Trabalho) 

Referências adicionais: Brasil/Português; Local: Cádiz; Cidade: Espanha; Evento: 22th International 

Symposium on Computers in Education; Inst.promotora/financiadora: University of Cádiz 

 

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 

 

SONDERMANN, D. V. C. Desafios do Design Universal para Aprendizagem em tempos de pandemia,  

2020. (Outro, Curso de curta duração ministrado). Referências adicionais: Brasil/Português. 4 horas. 

https://congresse.me/eventos/conied/anais
http://lattes.cnpq.br/5594988169740540
http://lattes.cnpq.br/1494437656641295


 

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 

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 



5.1.3 - Representação no CEPE e em Conselhos vinculados ao Ifes 

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 

 

● Membro do Colegiado do ProfEPT. Portaria de nº 799 de 04 de Setembro de 2018. Disponível em: 
<https://gedoc.ifes.edu.br/documento/B341893EEF224CE75FE445C2EA16DB68?inline>. 

 

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

pelos pares 

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

 

● Membro da comissão da portaria de nº 2226 de 25 de Setembro de 2019 com a finalidade de elaborar 

o Plano de Dados Abertos (PDA) do Ifes. Disponível em: 
<https://gedoc.ifes.edu.br/documento/0AA9262984068C1B82CBA87B4D42FF99?inline>. 

● Membro da comissão da portaria de nº 843 de 03 de Abril de 2019 (validade 2 anos) sobre 
Desburocratização. Disponível em: 

<https://gedoc.ifes.edu.br/documento/94D464B86BA5A8556CD4F7B437975522?inline>. 

● Membro da comissão da portaria de 26 de Dezembro de 2016  responsável pela calibração das ações 
de sensibilização, pela análise das propostas de serviços apresentadas pelos gestores do Ifes e pela indicação 
dos serviços que serão cadastrados no Portal Gov.br. Disponível em: 
<https://gedoc.ifes.edu.br/documento/A0409538B4674F1C0DBAA79535903D73?inline>. 

 

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 

 

● Diretora Executiva do Ifes nomeada pela portaria de nº 888 de 23 de Abril de 2018. Disponível em: 
<https://gedoc.ifes.edu.br/documento/B6D0F9174A562C8A01EF795E12BA05F2?inline>. 

 

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:      

https://gedoc.ifes.edu.br/documento/B341893EEF224CE75FE445C2EA16DB68?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/0AA9262984068C1B82CBA87B4D42FF99?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/94D464B86BA5A8556CD4F7B437975522?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/A0409538B4674F1C0DBAA79535903D73?inline
https://gedoc.ifes.edu.br/documento/B6D0F9174A562C8A01EF795E12BA05F2?inline


___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 



 


