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Plano Individual Docente (PID)
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Regime de Trabalho
( x ) Efetivo (

) Substituto/Temporário

(

) 40h

) 20h

(

( x ) 40h DE

Atividades de Ensino
Disciplina

Turma

Curso

1
2

Língua Espanhola I
Leitura e produção de texto em Língua Espanhola I

1º
3º

Letras
Letras

Carga
horária (h)
4 horas
4 horas

3

Estágio em Língua Espanhola II

7º

Letras

2 horas

TOTAL
Atividades de preparação e manutenção do ensino:

10 horas
5 horas

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

Atividades de apoio ao ensino:

4 horas

Atividades vinculadas ao atendimento de alunos extraclasse (física ou virtualmente), reuniões pedagógicas
(área, curso, departamento), conselhos de classe, reuniões de pais, participação em banca de Trabalhos
de Conclusão de Curso - TCC, atendimento para alunos em regime de exercício domiciliar, orientação em
olimpíadas do conhecimento e competições diversas, nivelamento sem constituição de turma, bem como
organização, coordenação e/ou acompanhamento de visitas técnicas institucionais.

Atividades de orientação:

2 horas

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 de pósgraduação, orientação e coorientação de mestrado e doutorado, participação na elaboração e revisão dos
projetos pedagógicos dos cursos.

Total da carga horária dedicada a atividades de ensino:

21 horas

Atividades de pesquisa e inovação:

Carga
horária (h)

Sem previsão.
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Atividades de extensão:
CELL- Centro de Linguagens e Letramento;
Coordenadora Centro de Línguas - intercambista (Soledad Perdenera);
Organização IV Semana de Integração

Atividades de gestão institucional e representações

Carga
horária (h)
3 horas

1

Coordenação Geral de Extensão

Carga
horária (h)
15 horas

2

Membro Comitê de Relações Internacionais;

0,5 horas

3

Membro CPA-UFSJ

0,5 horas

Total da carga horária de atividade de gestão institucional e/ou representações
Atividades de qualificação e/ou capacitação

16 horas
Carga
horária (h)
_______

Sem previsão.

Justificativas / observações
________________________________________________________________________________

Assinatura do docente:

Local e data:
São João del-Rei, 22 de fevereiro de 2019.

Assinatura do chefe de núcleo:

Local e data:

08/03/2019

São João del-Rei

Assinatura da chefia imediata:

Local e data:
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