ANEXO I
Plano Individual Docente (PID)
Semestre

Docente

Ozana Aparecida do Sacramento

Departamento/Núcleo
2º

SIAPE

Semestre / Telefone
2018

Educação

1482824
988542540

E-

Ozana.sacramento@ifsudestemg.edu.br

mail

Regime de Trabalho
( X ) Efetivo (
(

) 20h (

) Substituto/Temporário

) 40h ( X ) 40h DE

Atividades de ensino
Disciplina

Turma

Curso

Carga horária (h)

1

Teoria Literária II

2º

Letras

2

2

Literatura Portuguesa: 4º período

Letras

2

Letras

2

do período medieval ao
Romantismo
3

Literatura Portuguesa: 6º período
do Realismo

4

Seminário de Pesquisa
e
Trabalho Docente

Pós-

Pósgraduação em
graduação
didática e
trabalho
docente

1
(Disciplina de 20
horas)

7 horas/aula

Atividades de preparação e manutenção do ensino:

4h

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:

4h

Atividades vinculadas ao atendimento de alunos extraclasse (física ou
virtualmente), reuniões pedagógicas (área, curso, departamento),
conselhos de classe, participação em banca de Trabalhos de Conclusão
de Curso - TCC, atendimento para alunos em regime de exercício
domiciliar.

Atividades de orientação:

2,5h

Orientação de alunos da pós-graduação em TCC

Total da carga horária dedicada a atividades de ensino

17,5 horas semanais

Atividades de pesquisa e inovação

Carga horária (h)

Preparação de artigos para apresentação e publicação

Atividades de extensão

3 h semanais

Carga horária (h)

Oferecimento de oficina na Semana de Integração

2h

Atividades de gestão institucional e representações
3

Carga horária (h)

Colegiado / NDE do Curso Letras e colegiado do curso de

4,0

Pós-graduação em Didática e Trabalho Docente
Coordenação do Curso de Pós-graduação em Didática e

8,5

Trabalho Docente
Vice coordenação do Curso de Letras

5,0

Total da carga horária de atividades de gestão e/ou

17,5 horas

representação

Atividades de qualificação e/ou capacitação

Carga horária (h)

Sem previsão.

0h

Justificativa:
A total de carga horária das atividades de ensino totalizaram 07 (sete) horas em função de estar
ministrando uma disciplina de 20 horas semanais no curso de Pós-graduação em Didática e
Trabalho Docente e também em virtude de não estar ministrando a disciplina Literatura infantojuvenil no 8º período de Letras, já que por questões administrativas, não há essa turma neste
semestre letivo.

Assinatura do docente

Local e data:
São João del-Rei, 31 de agosto de 2018.

Assinatura da chefia de núcleo:

Local e data:

São João del-Rei, 31 de agosto de 2018
Assinatura da chefia imediata:

Local e data:

SJDR, 29/10/2018

