ANEXO I
Plano Individual Docente (PID)
Semestre

Docente

Ozana Aparecida do Sacramento

1º

Departamento/Núcleo

Semestre

SIAPE

1482824

/ 2019

Telefone

988542540 E-

Educação

Ozana.sacramento@ifsudestemg.edu.br

mail

Regime de Trabalho
( X ) Efetivo (
(

) 20h (

) Substituto/Temporário

) 40h ( X ) 40h DE

Atividades de ensino
Disciplina

Turma

Curso

1

Teoria Literária I

1º

Letras

2

2

Consolidação

Lit. 3º período

Letras

2

5º período

Letras

2

Integradores 7º período

Letras

4

da

Carga horária (h)

Bras.
3

Lit. Bras. Pós-guerra

4

Projetos
VII

10 h

Atividades de preparação e manutenção do ensino:

5h

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

Atividades de apoio ao ensino:

3h

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.

Atividades de orientação:

2h

Orientação de 3 alunas do curso de Pós-graduação em Didática e
Trabalho Docente.

Total da carga horária dedicada a atividades de ensino

20 horas semanais

Atividades de pesquisa e inovação

Carga horária (h)
3h

Elaboração de projeto de pesquisa para submissão ao
edital 2019
Elaboração de artigos para apresentação em eventos
acadêmicos e publicação

Atividades de extensão

Carga horária (h)

Sem previsão.

0h

Total de carga horária das atividades de pesquisa e

3h

extensão

Atividades de gestão institucional e representações
3

Carga horária (h)

Colegiado / NDE do Curso Letras

2,0

Total da carga horária de atividades de gestão e/ou

2h

representação

Atividades de qualificação e/ou capacitação

Carga horária (h)

Sem previsão.

0h

Atividades de Gestão Institucional ou Representações
Responsável pelo setor de cursos de pós-graduação

12 h

Vice coordenação do Curso de Letras

3h

Total de carga horária das atividades de gestão institucional 15 h

Assinatura do docente:

Local e data
São João del-Rei, 21/02/ 2019.

Assinatura da chefia imediata

Local e data
São João del-Rei, 21/02/ 2019.

Assinatura do chefe de núcleo

Local e data
São João del-Rei, 08/03/2019

