
ANEXO I 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT) 
Referente ao Semestre Letivo: 2019/1 

Servidor &della Aparecida Sutil 

Compus: Sorriso Curso ou Departamento: Alimentos 

Matricula SIAPE: 2085399 

E-mail: gridelle.sufil@srs.ifmtedu.br  Fone: (43) 991153504 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva 

- Efetivo 
com regme 	de 40 (quarenta) horas semanais  

Dedicação Exclusiva, que desenvolve atividades d 
extensão e/ou_aluação em orogramas_de Pós- 

Tipo de vinculo 

Gnoo de Regénda de Aula 
Grupo 7 - docente 
com ou sem 
pesquisa,eLop 

TOTAL DE HORAS 	 40 

ATIVIDADES DE ENSINO 

REGÊNCIA AS AULAS Max Unidade 	Quantidade CH Obtidas 

Ensino médio integrado e subsequente 24 Aulas 12 10,00 

Ensino superior licenciatura; bacharelado e tecoólogo 24 Aulas 0,00 

Curso FIC 24 Aulas 0,00 

Pós graduação ((lato sensu e stricto sensu) 24 Aulas 0,00 

SUBTOTAL-HORAS 10,00 

ATMDADES DE PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO Fator 	Unidade Quantidade CH Obtidas 

Preparação +Planejamento 0,8 	Horas 2,00 1,60 

SUBTOTAL - HORAS 1,60 

ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO Fator 	Unidade Quantidade CH Obtidas 

Atendimento a Estudantes 

1 	
0,2 	Horas 0,00 0,00 

SUBTOTAL - HORAS 0,00 

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO (até 10 horas) Carga horária Unidade Quantidade CH Obtidas 
Orientação de Estágio e monitoria, devidamente caracterizados nos projetos de cursos técnicos e de 
raduação Limite de 5 horas 

1 hora por 
estudante 

Horas 4 4 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - de graduação e de cursos de pós-graduação 
lato sensu (Limite de 6 horas) 

1 hora por 
estudante 

Horas O 
i 

Orientação de Dissertações e teses, nos cursos de pós-graduação strIcto sensu (Limite de 10 
horas) 

2,5 hora por 
estudante 

Horas O 

Orientação profissional nas dependências de empresas que promovam o regime dual de curso em 
parceda com o IFMT (Limite de 5 horas) 

1 hora por 
estudante 

Horas O 

Para as atividades de co-orientação a estudantes de cursos de Pós Graduação Lati Sensu e Stdctu 
Sensu do IFMT (Limite de 3 horas) 

1 hora por 
estudante 

Floras 4 

SUBTOTAL-HORAS 4 

Atividades Administrativas Carga horária Unidade 	Quantidade CH Obtidas 

Reunião Pedagógica Horas O O 

Deslocamento - Aulas ministradas fora da SEDE Horas O 

SUBTOTAL-HORAS•  O 

SUBTOTAL - ATIVIDADES DE ENSINO 16,00 

ATMDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO 

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horáda 	Quantidade CH Obtidas 

Coordenação de projeto de pesquisa com parceria externa oficialmente institudonalizada (Limite 8 
horas) 

8 	 O 

3 	 1 

4 

1 	 1 

4 

2 

4 

0,1 

0,5 

O 

Coordenação de projeto de pesquisa aprovado em Edital Interno ou autorizado pelo campus (Limite 8 

tolas) 
3 

Participação/colaboração em pesquisa com parceria externa oficialmente institudonalizada (Limite 4 
horas) 

O 

Participação/colaboração em pesquisa aprovada em Editai interno ou autorizado pelo campus (Limite 

4 horas) 
1 

Lidar de Grupo de Pesquisa com status ativo no CNPq (Limite 4 horas) O 

Participação em Grupo de Pesquisa com stattis ativo no CNPq (Limite 2 horas) O 

Editor de revista dentificaracadêmica (Limite 4 horas) O 

Participação em banca de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso ou monografia (Limite 0,1 

horas) 
O 

Participação em banca de qualificação/defesa de dissertação ou tese do IFMT ou em outra instituição de 
ensino (Limite 0,5 horas) O 



Elaboração de projetos para captação de recursos financeiros externos ao IFMT (Limite 2 horas) 2 

2 

2 
, 

4 

4 
. 

1 

2 

1 

1 

1 

O 

Elaboração de projetos para captação de bolsa produtividade ou desenvolvimento tecnológico do CNPq 
(Limite 2 horas) 

O 

Elaboração de pedido de depósito de propriedade inteledual (Limite 2 horas) O 

Redação de Patente de Inovação tecnológica (Limite 4 horas) o 

Produção dentifica (a convite ou a ser avaliada) destinada a congressos, jornadas dentificas, worshops , 

simpósios, seminários ou periódicos (Limite 4 horas) 
O 

Participação como apresentador, moderador, debatedor, coordenador, secretário ou palestrante em 
congressos, jornadas cientificas. workshops. simpósios, seminários e outros eventos técnico dentificce 
(Limite 1 horas) 

O 

Produção de livro técnico ou dentifico, editoração, organização e/ou tradução de livros tecnico-dentificos 
(Limite 2 horas) 

O 

Membro de conselho dentifico, corpo editorial em revistas dentificas, consultor adhoc (Limite 1 
horas) O  

Participação em 'omite ou comissão cientifica, parecerista e/ou revisor de trabalhos dentifion e/ou 
Eventos (Limite 1 horas) 

O 

Organização de eventos ligados ti pesquisa. à Inovação ou a Pós-Graduação (Limite 1 horas) O 

SUBTOTAL - ATMDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO 4 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horária 	Quantidade CH Obtidas 

Coordenação de projetos de extensão que esteja vinculado a um ou mais convénios ou acordos de 
cooperação interinstitudonais (Limite 8 horas 

8 O 

Participação em projetos de extensão que esteja vinculado a um ou mais convênios ou acordos de 
cooperação interinstitudonals (Limite 4 horas) 

4 O 

Coordenação de projeto de extensão por edital de ampla concorrendo no Ambito do IFMT (Limite 6 
horas 

6 

4 

O 

Coordenação de projeto de extensão aprovado em Edital Interno ou autorizado pelo compus (Limite 4 
horas) 

O 

Participação em projeto de extensão aprovado em Edital Interno ou autorizado pelo campus (Limite 2 
horas 

2 

2 

3 

4 

O 

Coordenação e participação na organização de eventos culturais, a:Osni:os, esporhos e comunitários 
ILImite_2 horas) O 

Participação em treinamentos de equipes desportivas, em competições e em atividades anistiem e 
culturais (Limite 3 horas) 

O 

Coordenação/acompanhamento Institucional a núcleos empreendedores, programas, cooperativas, 
empresas balares, incubadoras, coletivos, agremiações e equipes de estudantes. (Limite 4 horas) 

O 

SUBTOTAL - ATMDADES DE EXTENSÃO Ci 

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 

ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO Carga horária Quantidade CH Obtidas 
Diretorias, chefias e coordenações definidas no organograma da Reitoria ou dos campi do IFMT (Limite 

de 30 horas) 
20 

20 

2 

8 

4 

2 

6 

4 

4 

6 

1 

o 

Coordenação de Cursos Presenciais (Limite de 30 horas) 20 
órgãos, Núcleos. Conselhos e Coleglados definidos no organograma da Reitoria ou dos campl do IFMT 

(Limite de 6 horas) 
O 

Comissões e Comitês permanentes (Limite de 8 horas) o 

Comissões e Comias Eventuais (Limite de 4 horas) O 

Representação Institucional Externa (Limite de 2 horas) O 

Participação no Núcleo Permanente de Pessoal Docente - NPPD (Limite de 6 horas) O 

Participação na Comissão Permanente de Pessoal Docente- CPPD (Limite de 4 horas) O 
Coordenações ou tutoria (laboratórios, setores, unidades de produção e afins) - funções não gratificadas 
(Limite de 4 horas) 

o 

Coordenação e/ou participação de projetos de ensino (Limite de 6 horas) O 

SUBTOTAL - GESTÃO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 20 

REGENCIA AS AULAS 

Disciplinas Curso/Turma Aulas 

Operações Unitárias da Indústria de Alimentos Alimentos/1° A e B 8 

Tecnologia de óleos e Gorduras Alimentos/3° A e B 4 

ATIVIDADES DE PESQUISA PREFERENCIALMENTE APLICADA E INOVAÇÃO 

Titulo, Relação de Atividades, Descrição do Projeto, Carga Horária, Participantes, Cronograma e Resultados Esperados 
Elaboração de um suplemento proteico em gel com adição de proteína 

atividades físicas 
v-mercano-cre-suptementos-mirnentares-vem-crescenao-nos-ummos-  anos -no-tsranDmissoTainousma-ae-aiimeniovem-estmanou 
novas formulações que atendam as exigências de consumidores que praticam 

suplementos que podem apresentar carboidratos, proteínas, vitaminas e sais 

isolada de Tenébrio molitor para praticantes de 

atividades físicas. Os géis energéticos com proteínas são 

minerais, sendo considerados por muitos atletas mais 



práticos, fáceis de transportar, além de apresentar urna rápida absorção quando comparados com outros suplementos. O Tenébrio 
molitor, conhecido popularmente como "bicho-da-farinha", apresenta teor de proteínas semelhante as fontes de proteína animal, sendo 
considerado excelente fonte de aminoácidos de cadeia ramificada como leucina, isoleucina e valina, que evita a perda de massa muscular 
durante os exercícios longos, ajuda retardar a fadiga e é fundamental no processo de recuperação pós-treino. Apresentam ainda boas 
propriedades funcionais, como a gelificação e emulsificação. Deste modo, este trabalho tem como objetivo elaborar um suplemento 
proteico em gel sabor tangerina com adição de proteína isolada de Tenébrio molitor. As amostras serão caracterizadas quanto a 
parâmetros físico-químico (teor de proteínas), microbiológicos (Coliformes e Escherichia coli a 45°C/g, Contagem de bolores e leveduras, 
Staphylococcus coagulase positiva/g, Salmonella sp/25g, Bacillus cereus) e aspectos sensoriais através de teste de aceitação e intenção 
de compra. Espera-se obter um produto que possa suprir as necessidades nutricionais e apresente características sensoriais que agrade 
o paladar do consumidor, caracterizando uma possível opção de um novo produto no mercado. 	 Projeto de pesquisa 
aprovado 	 no 	 Edital 	 034/2018 
Participação como colaboradora no projeto de pesquisa "Patê Pastoso de Pescado com Adição de Probiótico" aprovado no 
Edital 034/2018 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO • 
Titulo, Relação de AlividadOa, Deicrição do, piojeto, Carga Horária, Participantes, Cronograma e Resultados' Esperados : , 	. ," 

Assinatura: 	
4\97 	

Data: 01/03/2019 
Parecer do ooliado: 

Ae2 ovApp 

Chefe de departamento/Diretoria de Ensino:  
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