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ANEXO III – Relatório Individual de Trabalho 

 

 

Nome:             SELMA GARCIA HOLTZ          Matrícula Siape: 1101944 

Classe / Nível: DIV-02 

Lotação: Campus Itapina / Coordenadoria do Curso Técnico em Alimentos Int. ao Ens. Médio 

Período de avaliação: 2020/1 

 

Justificativa de cumprimento 

1 - ATIVIDADE DE ENSINO 

1.1 - Avaliação discente: "Não se aplica, devido ao contexto do distanciamento social provocado pela 

pandemia da Covid-19." 

1.2 - Disciplinas Ministradas : 

Não houve, devido ao Afastamento Integral para cursar Doutorado em Produção Vegetal pelo 

Convênio UENF-IFES, na modalidade DINTER, no período de 01/08/2019 a 31/07/2020, 

concedido mediante a Portaria nº 219, de 01 de agosto de 2019, retificada pela Portaria nº 222, de 

07 de agosto de 2019. 

Ressalto que o Afastamento Integral, concedido para o período de 01/08/2019 a 31/07/2020 teve 

seu transcurso de prazo suspenso no período de 23/03/2020 a 23/07/2020, mediante a 

Portaria nº 250 de 23 de setembro de 2020, passando, então, o referido afastamento a ter seu 

prazo de encerramento no dia 01/12/2020. 

 

2- ATIVIDADE DE APOIO AO ENSINO  

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

- Curso de Capacitação em língua Inglesa, pelo Centro Internacional de Cultura (Baixo Guandu), no 

período de fevereiro a julho de 2020, totalizando 60 horas. 

- Curso de Capacitação em língua Italiana, pelo Centro Internacional de Cultura (Baixo Guandu-ES), 

no período de fevereiro a julho, totalizando 60 horas. 

- Curso de Capacitação online “Moodle para Educadores”, concluído em 30/06/2020, totalizando 60 

horas. 

2.27 - Participação em curso de formação stricto sensu: 

 - Doutorado em Produção Vegetal (modalidade DINTER), pelo Convênio UENF/IFES, com defesa 

prevista para até 01/02/2021. 

 

3 - ATIVIDADES DE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA  



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

 - Projeto de Tese intitulado “Desenvolvimento de revestimento comestível com araçá-boi para queijo 

de curto tempo de maturação”, registrado no SIGPesq, executado com recurso bolsa da CAPES. 

3.40 - Participação como ouvinte ou curso frequentado em evento internacional: 

- I COICTA (International Online Congress of Food Science and Technology – “Food Security: 

Strategies in the Pandemic Period), nos dias 18 a 21 de maio de 2020, totalizando 20 horas. 

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

- I CONAGRON (Congresso Online Nacional da Agroindústria), nos dias 20 a 24 de julho de 2020, 

totalizando 30 horas. 

- CBCP – Congresso online Brasileiro de Tecnologia de Cereais e Panificação, nos dias 05 a 09 de 

outubro de 2020, totalizando 20 horas. 

 - Minicursos durante o CBCP, com duração de 2h e 30 min. cada: Atualizações na 

rotulagem com foco em produtos da panificação; Metodologias qualitativas e quantitativas aplicadas 

em análise sensorial de alimentos como ferramenta para desenvolvimento de produtos de 

panificação: tendências em análise sensorial e desafios para o P&D; Qualidade tecnológica de 

farinha de trigo; Slow Bakery - Uma abordagem técnica do conceito; Tendências em embalagens 

para produtos da panificação. 

 

4 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 Não há. 

 

5- ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS  

 Não há. 
 

6 – OUTROS  

          Não há. 

          

 

Data: 11/10/2020      

___________________________________ 

Assinatura Docente 

___________________________________ 

Assinatura do Coordenador 




