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ANEXO III

MODELO DE PIT

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

Nome: FLÁVIO PEREIRA DA SILVA

Campus: UBAITABA

Matrícula
SIAPE:
1523258

Fone:
(47)988778798

Email:
flavio.pereira@ifba.edu.br

Tipo de vínculo:

Efetivo (x)    Substituto ( )    Temporário ou colaboração
técnica ( )

Regime de Trabalho:

40h D.E.(x)    40h( )    20h( )

 

ATIVIDADES CRITÉRIOS
CARGA

HORÁRIA
MÁXIMA

CARGA
HORÁRIA
PREVISTA

 

ENSINO

Aulas Art. 3°
15

horas
10

Atendimento ao
aluno

 
15

horas

           2,5

Outras atividades
de ensino

Art. 14,
Incisos II a V

          12,5

Atendimento a
discentes com
necessidades

específicas

Art. 40
06

horas
 

 

PESQUISA E EXTENSÃO

Elaboração de livros
4,0 horas por
publicação

Referente ao Semestre Letivo:
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com corpo editorial e
ISBN

(considerado
por 2

semestres)

6,0 horas

 

Elaboração de
capítulo de livro com
corpo editorial e
ISBN

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis A

6,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

            6

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis B

4,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Elaboração de
artigos para
periódico indexado
— Qualis C ou sem
Qualis

2,0 horas por
publicação

(considerado
por 2

semestres)

 

Registros de
Software

5,0 por
registro

(considerado
por 2

semestres)

5,0 horas  

Depósito de
Patentes

5,0 por
patente

(considerado
por 2

semestres)

  

Orientação em
Iniciação Científica
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

12,0 horas
em

todas as
orientações

 

Orientação em
iniciação à extensão
de qualquer
modalidade

1,0 hora por
orientando

  

Orientação em
Trabalho de
Conclusão de Curso
Técnico, de
Graduação e em
Curso de

1,0 hora por
orientando

  



MODELO DE PIT DOCENTES.UBA 1229811         SEI 23278.013081/2019-71 / pg. 3

Especialização Lato
Sensu

Orientação de
Mestrado

3,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Mestrado

1,0 hora por
orientando

  

Orientação de
Doutorado

4,0 horas por
orientando

  

Co-orientação de
Doutorado

1,5 hora por
orientando

  

Ministrar Curso de
extensão

1,0 hora
para cada 15
horas-aula

4,0 horas  

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil)

10 horas 20

20,0
horas

 

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso interno
(exceto bolsa
estudantil)

6,0 horas 12,0  

Coordenação de
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão sem
captação de
recursos

4,0 horas 8,0 4

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou de
Extensão
financiados com
recurso externo
(exceto bolsa
estudantil), limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

20,0 horas
3,0 horas

06  

Participação em
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Projetos de
Pesquisa ou
Extensão
financiados com
recurso Interno
(exceto bolsa
estudantil) limitados
a 5 servidores
participantes por
projeto.

1,5 hora 3  

Participação em
Projetos de
Pesquisa ou
Extensão sem
captação de
recursos limitados a
5 servidores
participantes por
projeto.

2,0 horas 4,0  

Planejamento e
organização de
eventos acadêmico-
científicos.

2,0 horas 2,0   

Publicação e
submissão de
materiais técnicos
e/ou didáticos

1,0 hora 2,0

2
horas

 

Participação em
Conselho Editorial
de revistas
científicas

1,0 hora 1  

Participação em
Comitês e
Comissões
Científicas

1,0 hora 1  

Coordenação de
projetos de
tecnologia social

2,0 horas 2,0  

Planejamento e
organização de
cursos, palestras,
colóquios,
simpósios, oficinas,
minicursos, projetos
sociais, artísticos,
culturais e
esportivos, entre
outros de interesse

1,0 hora 2,0 2
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da Instituição e da
comunidade

4,0
horas

Planejamento e
organização de
programas de
capacitação
profissional,
programas
comunitários de
mobilização interna
e externa e de
interesse da
Instituição e da
comunidade

1,0 hora 2,0  

Atividades de
consultoria,
curadoria,
assessoria,
prestação de
serviços, laudos
técnicos, desde que
não remuneradas,
observando-se a
legislação vigente e
devidamente
autorizadas pela
Instituição

2,0 horas 2,0  

Participação em
Projetos
Institucionais de
cunho social

1,0 hora 2,0
2,0

horas
 

Apresentação de
trabalhos, palestras,
seminários,
participação em
mesa redonda, em
eventos científicos

0,5 hora 1
1

hora

1

Elaboração de
resumos expandidos

0,5 hora 1  

Outras ações de
pesquisa
homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Pesquisa do
Campus

0,5 hora 2

2
horas

 

Outras ações de
extensão
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homologadas pela

Coordenação /
Diretoria de
Extensão do
Campus

0,5 hora 2  

 

GESTÃO, ADMINISTRATIVA E DE
REPRESENTAÇÃO

Diretorias,
Departamento de
Ensino, Departamento
Administrativo,
Departamento na
Reitoria e Diretoria
Adjunta

20 horas
20

horas
 

Coordenação de Curso,
Chefe de Departamento
e Assistentes de
Direção.

16 horas
16

horas
 

Coordenações de
Pesquisa e Extensão

12 horas
12

horas
 

Demais Coordenações 6 horas
6

horas
 

Demais Funções
Gratificadas (FG)

2 horas
2

horas
 

Membro do Conselho
Superior, do Consepe,
Conselho do Campus e
de Órgãos Colegiados
do Poder Executivo,
desde que deles não
seja membro nato

2 horas
2

horas
 

Membro de Comissão
Institucional
Permanente

4 horas
4

horas
 

Membro de Comissão
Institucional Temporária

1 hora
2

horas
1

Membro do Colegiado
1 hora

por
colegiado

2
horas

1

Membro do NDE
2 horas

por
núcleo

2
horas
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Outras observações: 

 

Parecer da Chefia imediata: 

 

Local e data: Ubaitaba, 26 /09/2019

 

 

Orientações para preenchimento do Plano de
Trabalho Docente (PIT):

1. A carga horária (C.H.) deve ser contabilizada em horas
de 60minutos;

2. A C.H deve constar o subtotal de horas obtidas para
cada atividade registrada de acordo com o obtido na
Tabela do Anexo I;

3. Com exceção da carga horária de ensino dedicada a
aulas (que serão acompanhadas através do sistema
Acadêmico), todas as demais atividades deverão ser
comprovadas através de documentos anexados a este
PIT;

4. O PIT deve ser entregue às Direções ou
Departamentos de Ensino no prazo estabelecido nesta
norma;

5. O PIT deve ser preenchido respeitando os critérios
estabelecidos na Resolução de Aprovação do
Regulamentação Institucional das Atividades Docente
do IFBA

Aprovado pela Resolução/CONSUP n9 12, de 15/06/2018.

Em 26 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, Professor(a) do
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em 26/09/2019, às 18:16, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1229811 e o código CRC 2AA83229.

Criado por flavio.pereira, versão 9 por flavio.pereira em 26/09/2019 18:07:11.
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Portaria nº 02/2019

O Diretor Geral Pro Tempore, em exercício, do IFBA Campus
Avançado Ubaitaba, designado conforme Processo SEI número No

23278.008769/2019-30, no uso de suas atribuições legais e regimentais do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
e considerando a solicitação da Coordenação do Curso Técnico em
Informática (COTIN), RESOLVE:

Art. 1º - Constituir o Conselho do Curso Técnico em Informática, modalidade
subsequente, do IFBA Campus Avançado Ubaitaba, para o ano letivo de
2019, comporto por:

NOME SIAPE/MATRÍCULA CATEGORIA

Allan Sergio Goncalves Alves 1918702 Docente

Cleber Pereira dos Santos 2754366 Docente 

Daniella Oliva Souza 1515383 Docente

Eduardo Fonseca Sales 1691183 Docente 

Flavio Pereira da Silva 1523258 Docente 

Gislene Souza de Oliveira de Camargo 3060669 Docente 

Marcelo Silva Santos (Presidente) 2968014 Docente 

Vagner Santos da Silva de Laparte Pereira 20191UBA351P0018 Discente

Art. 2º - Esta Comissão se extinguirá com o término do ano letivo 2019.

Art. 3º - O uso desta portaria para fins de comprovação da participação
efetiva dos membros, só será válida quando acompanhada de declaração da
Coordenação do Curso Técnico em Informática ou da Coordenação de Ensino.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a

:: SEI / IFBA - 1137685 - Portaria - Numeração... https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao...

1 of 2 26/09/2019 18:14
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08/04/2019.

Documento assinado eletronicamente por ESAU FRANCISCO SENA SANTOS,
Diretor do Campus Avançado Ubaitaba, em 10/07/2019, às 09:53, conforme decreto nº
8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 1137685 e o código CRC D04C896A.

:: SEI / IFBA - 1137685 - Portaria - Numeração... https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao...

2 of 2 26/09/2019 18:14
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IFBA
Campus Avançado Ubaitaba

Curso de Extensão

I. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

AUTOR(ES) E-MAIL E TELEFONE

Flávio Pereira flavio.pereira  @ifba.edu.br   
(47) 98877-8798

COORDENADOR(ES) E-MAIL E TELEFONE

Flávio Pereira flavio.pereira  @ifba.edu.br   
(47) 98877-8798

CLASSIFICAÇÃO I

x Presencial  Semipresencial À distância

CLASSIFICAÇÃO II

Até 30 horas 

x Igual ou superior a 30 horas

ÁREA DE CONHECIMENTO 

x Ciências Exatas e da Terra Ciências da Saúde Ciências Humanas

Ciências Biológicas Ciências Agrárias Linguísticas, Letras e Artes

Engenharias Ciências Sociais Aplicadas Outros

II. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

INTRODUÇÃO/APRESENTAÇÃO
O  uso  da  linguagem  de  programação  C  tem  um  alto  potencial  didático  e
pedagógico no processo de ensino de lógica de programação, sendo considerada
uma das principais  linguagens  de   programação do Mundo. 
Assim o objetivo do curso proposto é apresentar a linguagem C para os alunos de
modo a possibilitar um maior aprendizado sobre lógica de programação, assim
como propiciar  a  convivência com uma linguagem de programação robusta e
muito utilizada.

Página 1 de 5

Introdução a Programação em CIntrodução a Programação em C

PROPOSTA DE CURSO DE EXTENSÃO

mailto:danilo-souza@ifba.edu.br
mailto:danilo-souza@ifba.edu.br
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IFBA
Campus Avançado Ubaitaba

Curso de Extensão

OBJETIVO 
Objetivo Geral

Desenvolver  a  capacidade  de  analisar,  expressar  e  resolver  problemas

através de algoritmos.

Objetivos Específicos

● Desenvolver nos alunos o pensamento algorítmico;

● Despertar nos alunos capacidade na resolução de problemas;

● Oportunizar aos alunos o contato com tecnologias de informação 

● para expressarem seus algoritmos;

● Dotar os alunos de capacidade de entendimento de problemas e a forma

como estes podem ser expressos através de algoritmos.

JUSTIFICATIVAS
No Brasil, o mercado de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) cresce

em um ritmo três vezes maior que o Produto Interno Bruto (PIB). No país há uma
expectativa  de mercado  de trabalho interessante,  contudo,  para  se confirmar
esta expectativa, é necessário resolver um deficit de 140 mil profissionais para os
próximos anos (Correio Brasiliense, 2011).

Nesse  sentido,  a  formação  dos  seus  cidadãos  em  TIC,  representa  ponto
primordial no  constante desenvolvimento econômico municipal e regional. Em
especial, a capacitação tecnológica   representa um fator preponderante nesse
cenário, visto que as TIC’s estão disseminadas por todos os setores da cadeia
produtiva e possui papel fundamental no dia a dia da população. Mesmo aqueles
que  não  dispõem  de  computadores  em  casa  ou  no  trabalho  convivem  com
recursos tecnológicos e deles dependem direta ou indiretamente.

Portanto,  este  projeto  de  curso  se  justifica  em razão  de  dois  importantes
aspectos. O primeiro diz respeito à necessidade de qualificar pessoas na área de
Programação  de  Computadores,  fornecendo-lhes  uma  base  para  cursos  mais
avançados. O segundo aspecto tem a ver com necessidade de diminuir as vagas
abertas na área de TIC e com a criação de oportunidades para que as pessoas
possam ser capacitadas, apoio fundamental para que as empresas de TIC possam
gerar  mais  riquezas  e,  assim,  impulsionar  ainda  mais  o  desenvolvimento  da
economia de Ubaitaba e do Brasil.

Assim,  este  curso,  além de  possibilitar  a  capacitação  em programação  de
computadores,  constitui  uma  ação  do  IFBA,  campus  Ubaitaba,  em  prol  da
promoção do desenvolvimento socioeconômico do município e região. 

PÚBLICO ALVO QUANTIDADE DE VAGAS

Estudantes do último ano do Ensino Fundamental e do
Ensino Médio; Estudantes do Ensino médio técnico e de
nível  superior;  Pessoas  interessadas  em  desenvolver
habilidades  relacionadas  a  programação  de
computadores.

20 vagas

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DIAS DA SEMANA HORÁRIOS

10 de Outubro à 12 de Dezembro Quinta-feira
Vespertino: 14:00 às

18:00
LOCAL CARGA HORÁRIA TOTAL

Página 2 de 5
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IFBA
Campus Avançado Ubaitaba

Curso de Extensão

Laboratório de Informática 01 40 Horas

METODOLOGIA
A metodologia a ser empregada para a construção das competências será

orientada  pelo  conteúdo  do  curso,  agregando  às  bases  tecnológicas
estabelecidas.  As  estratégias  pedagógicas  desenvolvidas  serão  realizadas  em
ambiente  de  laboratório  e  sala  de  aula,  em  diferentes  situações  de
aprendizagem, buscando a mobilização de conhecimentos e o desenvolvimento
de  habilidades  motoras,  cognitivas  e  afetivas,  envolvendo  estudos  de  caso,
problematização, entre outros, visando assim a inovação, a criatividade, a busca
da  qualidade  para  facilitar  a  aprendizagem,  apropriando  as  metodologias
apresentadas  numa  perspectiva  contextualizada  e  inter  temática.  Estas
estratégias irão respeitar o conhecimento dos alunos de modo a permitir uma
dinâmica de produção e construção de conhecimentos, favorecendo a invenção e
a inovação. Também será estimulada a constante busca de informações pelos
alunos,  sendo  que  os  meios  de  acesso  a  essas  informações  deverão  ser
viabilizadas pela Instituição. 

Tendo-se como foco principal a aprendizagem dos discentes, serão adotados
tantos  quantos  instrumentos  e  técnicas  forem  necessários,  para  isso  as
metodologias  de  ensino  pressupõem procedimentos  didático-pedagógicos  que
auxiliem os alunos nas suas construções intelectuais, tais como:

• elaborar e implementar o planejamento, o registro e a análise das aulas e
das atividades realizadas;

• problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes
ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar
em diferentes fontes;

• contextualizar os conhecimentos,  valorizando as experiências dos alunos,
sem perder de vista a (re) construção dos saberes;

• elaborar  materiais  didáticos  adequados  a  serem  trabalhados  em  aulas
expositivas dialogadas e atividades em grupo;

• utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar
as atividades pedagógicas;

• diversificar  as  atividades  acadêmicas,  utilizando  aulas  expositivas
dialogadas  e  interativas,  desenvolvimento  de  projetos,  aulas  práticas  (em
laboratórios), atividades individuais ou em grupo, exposição de filmes e outros.

De acordo com a resolução nº 06 de 20 de setembro de 2018, o curso
poderá  ofertar  atividades  não  presenciais  em  até  20% de  sua  carga
horária total, de acordo com as necessidades especificas de cada componente
curricular.

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
A avaliação será parte integrante do processo ensino/aprendizagem. Requer

preparo  técnico  e  observação  dos  profissionais  envolvidos,  numa  dinâmica
interativa, ao longo de todo o curso, visando à participação e produtividade de
cada  aluno.  O  processo  avaliativo  compreende  a  obtenção  de  informações,
análise  e  interpretação  da  ação  educativa,  visando  o  aprimoramento  dos
trabalhos. 

Todos os educandos da FIC devem ser avaliados em momentos individuais e
coletivos, bem como a própria ação em si, nas atividades cognitivas e técnicas.
Os critérios estarão pautados nos principais conteúdos das diferentes áreas do
conhecimento, presentes na proposta curricular. Serão empregadas pelo menos
três estratégias de avaliação pontual, além dos mecanismos comuns de avaliação

Página 3 de 5
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IFBA
Campus Avançado Ubaitaba

Curso de Extensão

continuada,  da  observação  individual,  em  grupo  e  resultados  obtidos  em
atividades práticas de modo que o aluno obtenha nota igual ou superior a 60% no
curso, além de um total de 75% de frequência.

Caso  o  aluno  não  tenha  desempenho  adequado  nas  atividades  práticas
individuais  e  coletivas  o  professor  da  disciplina  deverá  fazer  relatório  das
situações pedagógicas que evidenciem a situação de não aprendizagem e junto
com o coordenador  deste  curso,  poderão  empreender as  ações possíveis  de
recuperação ou reprovação do aluno.

CRONOGRAMA

Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Planejamento x x x

Realização do Curso x x x

Certificação x

REFERÊNCIAS
EVARISTO,  Jaime.  Aprendendo  a  programar  programando  em

linguagem C. Book Express, 2001.

OLIVEIRA,  Álvaro  Borges  de;  BORATTI,  Isaias  Camilo.  Introdução  à

programação: algoritmos. Florianópolis: Bookstore, 1999. 163 p.

PUGA, Sandra; RISSETTI, Gerson. Lógica de programação e estruturas

de dados: com aplicações em Java. São Paulo: Prentice Hall Regents,

2004. 

III. PROGRAMAÇÃO DO CURSO

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceito  de  Algoritmo.  Conceito  de  programa.  Conceitos  básicos  de

linguagens de programação de alto nível: Tipos primitivos, Variáveis, atribuição,
operadores,  expressões.  Sequenciamento  de  instruções.  Controle  de  fluxo  de
execução: Estruturas de seleção e repetição. Vetores e Matrizes. Introdução aos
tipos estruturados de dados.  Entrada  e saída  de  dados. Implementação de
programas de pequeno porte.

IV.EQUIPE EXECUTORA DO CURSO

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL NA AÇÃO DE EXTENSÃO
NOME(S)

TIPO DE PARTICIPAÇÃO
DEDICAÇÃO
AO CURSO

H/SEM
E-MAIL

Flávio Pereira
Ministrante e
coordenador

4 horas flavio.pereira@ifba.edu.br

Página 4 de 5
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IFBA
Campus Avançado Ubaitaba

Curso de Extensão

V. RECURSOS DO CAMPUS                                                                 

NECESSIDADE DE ESPAÇO FÍSICO NO CAMPUS

Laboratório de Informática 1

NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DO CAMPUS

20 computadores
1 Projetor Epson

NECESSIDADE DE MATERIAIS DO CAMPUS

Impressão de material e avaliações

DATA ASSINATURA DO COORDENADOR DA AÇÃO DE EXTENSÃO

26/09/2019 ASSINATURA VIA SEI

PARECER DO CAMPUS

( ) Recomendado              ( ) Não recomendado         Data:___/___/____

______________________________________
Coordenação de Ensino

PARECER DA DIRETORIA GERAL (DG)

( ) Aprovado              ( ) Não aprovado        Data:___/___/____ 

______________________________________
Diretor Geral

Página 5 de 5
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