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Justificativa de Cumprimento 
 

 Atividade de Ensino 
- Docente da disciplina Estatística aplicada – 1º período [2h30]. 
- Docente da disciplina Análise de Projeto de Sistemas Logísticos – 3º período [2h30]. 
- Docente da disciplina Projeto Integrador IV - 4º período [1h40]. 
- Docente da disciplina Matemática financeira (dependência) [1h40]. 
- Docente da disciplina Economia empresarial (dependência) [1h40].  
- Participação como membro de banca examinadora de defesa de dissertação de mestrado no 
PPGAdm/UFES. 
- Participação como membro de banca examinadora de defesa de tese de doutorado no 
PPGPI/UFS. 
 
  
 
 

 Atividade de Apoio ao Ensino 
- Atendimento discente [3h]. 
- Participações em reuniões pedagógicas [1h]. 
- Planejamento das aulas [10h]. 
 
 

 Atividade de orientação acadêmica 
- Orientação dos trabalhos de pesquisa elaborados por 3 grupos de alunos participantes do 
Projeto Integrador IV (4º período) [3h]. 
- Orientação de 2 alunos bolsistas de Iniciação Científica (PJ00004442) e 1 voluntário 
(PJ00004876) [3h]. 
  
 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Atividade de Pesquisa 
- Líder do grupo de pesquisa ''Logística e Administração Contemporânea - Ifes'', registrado no 
Diretório de grupos de pesquisa do CNPq e no Ifes [1h]. 
- Pesquisador do grupo de pesquisa “Sociologia do conhecimento e da educação - UEM'', 
registrado no Diretório de grupos de pesquisa do CNPq. 
- Pesquisador do grupo de pesquisa “Tecnologias e processos organizacionais - UFES'', 
registrado no Diretório de grupos de pesquisa do CNPq. 
- Coordenador do Projeto de pesquisa "Governança corporativa e eficiência de ONGs brasileiras" 
(PJ00004472) [1h]. 
- Coordenador do Projeto de pesquisa "Proposta de índice de governança corporativa para o 
terceiro setor (IGov2S)" (PJ00004866) [1h]. 
- Publicação do artigo “Qualidade do site e intenção de recompra de vinhos online: um modelo a 
partir da escala e-TailQ” na Revista da Universidade Vale do Rio Verde (vol. 17, n.1, p. 1-21).  
- Publicação do artigo “Quality indicators in education: discriminant analysis of the performances in 
Prova Brasil” na Revista Brasileira de Educação (vol. 24, p. 01-26). 
- Publicação do artigo “Governança e captação de recursos no terceiro setor: análise da influência 
das dimensões de governança nas doações vinculadas a projetos” nos Anais da  1st International 
Conference of the Third Sector, realizado pela UnB em Brasília 
<http://conferencias.unb.br/index.php/ICTS/1ICTS/paper/view/15532/2503> 

 
 
 Atividade Representação 

- Participação em reunião de coordenadoria (Portaria n. 121/2017) [1h]. 
- Participação em reunião de colegiado (Portaria n. 13/2018) [1h]. 
- Representante do corpo docente no Conselho Superior do Ifes (Portaria n. 1876/2018) [3h]. 
 
 

 Outros 
- Capacitação: professor colaborador do PPGAdm/UFES (Doutorado e Mestrado). 
- Capacitação: Pós-doutorado da FUCAPE Business School (Bolsa CNPq/PDJ). 
- Avaliador ad hoc do Comité de apoio a pesquisa do Ifes (Portaria n. 1606/2018). 
- Avaliador ad hoc para autorização de cursos de graduação (INEP) (Portaria INEP n. 430/2018). 
 
 
 
Data: 21/08/2019. 
 
 
 
 

Assinatura do Docente 
 
 
 
 
 

Assinatura do Coordenador 
 
 
 
 
Este documento deve ser acompanhado da ata da reunião da coordenadoria/colegiado em que foi 
aprovado.  


