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DOCENTE
DEPARTAMENTO/NÚCLEO
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3060880

SIAPE
TELEFONE
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EMAIL
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Regime de Trabalho :
(

) Efetivo ( x ) Substituto/Temporário

(

) 20h

( x ) 40h

( ) 40h

Atividades de Ensino
Disciplina

Turma

1

Curso

Carga
horária (h)

Higiene Ocupacional I

2º período

Técnico em
segurança do
trabalho

4h

Segurança do trabalho

2º período

Gestão de
recursos
humanos

2h

2

Atividades de preparação e manutenção do ensino:
Ações didático-pedagógicas relacionadas ao estudo, planejamento e elaboração de
materiais e de práticas pedagógicas, preparação de aulas teóricas e práticas, organização
de material pedagógico, produção e correção dos instrumentos de avaliação e registro de
atividades acadêmicas.

4h

Atividades de apoio ao ensino:
Atividades vinculadas ao atendimento de alunos extraclasse (física ou virtualmente),
reuniões pedagógicas, conselhos de classe.

4h

Atividades de orientação:
Atividades relacionadas à orientação direta de estágio, coordenação e participação como
colaborador em projetos de ensino, orientação acadêmica, orientação em monitorias de
ensino e iniciação à docência, orientação de trabalhos de conclusão de curso – TCC de
nível técnico, de graduação e pós graduação, orientação e coorientação de mestrado e
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doutorado, participação na elaboração e revisão de projetos pedagógicos dos cursos.

Total da carga horária dedicada a atividades de ensino:

15 horas

Atividades de pesquisa e inovação

Carga
horária (h)

Participação em eventos acadêmico-científicos locais, regionais, nacionais e internacionais
Participação como editor, membro de conselho e/ou parecerista de publicações acadêmico
científicas
Preparação de artigo técnico-científico a ser publicado em periódico indexado nacional ou
internacional

20 horas

Participação em grupos de pesquisa cadastrados no diretório de grupos de pesquisa do
CNPQ
Preparação de artigo técnico-científico a ser publicado em anais de eventos acadêmicocientíficos locais, regionais, nacionais ou internacionais
Atuação no VIII Simpósio de Pesquisa e Inovação – IF Sudeste MG

Atividades de qualificação e/ou capacitação
Carga horária
Participação em cursos de qualificação

Justificativas / observações


Docente substituto com início das atividades em 02/08/2018
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Assinatura do docente:

Local e data:
São João del-Rei, 11/09/2018

Assinatura da chefia de núcleo:

Local e data:
São João del-Rei, 11/09/2018

Assinatura da chefia imediata:

Local e data:

SJDR, 12/09/2018
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