ANEXO I - Plano Individual Docente (PID)
Semestre

Docente

LILIANE CHAVES DE RESENDE

Departamento/Núcleo
2º Semestre / 2018

NÚCLEO DE INFORMÁTIC A E GESTÃO

SIAPE

1520057

Telefone

(32) 98844-5047

E-mail

liliane.resende@ifsudestemg.edu.br

Regime de Trabalho
( X ) Efetivo (
(

) 20h (

) Substituto/Temporário

) 40h ( X ) 40h DE

Atividades de ensino
Disciplina
1
2

Turma

Curso

Carga horária (h)

Segurança Rede Computadores

2º período

Téc. Informática

2 horas/aula

Interface Homem Máquina

4º período

Gestão TI

2 horas/aula

3
4
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.

1h

Atividades de apoio ao ensino:
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.

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 de pós-graduação, 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

1h

10 horas semanais

Atividades de pesquisa e inovação

Carga horária (h)

Grupo de pesquisa GEPES - reuniões e atividades de pesquisa (Elaboração
da comunicação visual do GEPES, desenvolvimento de estudos de temas
referentes às pesquisas em desenvolvimento)
Atividades de extensão

6h

Carga horária (h)

Atividades de gestão institucional e representações

Carga horária (h)

1
2
3
4
5
6
Total da carga horária de atividades de gestão e/ou representação

Atividades de qualificação e/ou capacitação

(em média)

Carga horária (h)

Atividades de pesquisa relacionadas à qualificação - Mestrado.
24 h

PORTARIA nº 903, de 16 de outubro de 2018

Justificativas / observações
Planejamento Anual de Capacitação de Servidores 2017 - DECRETO Nº 5.707, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2006

Local e data
São João del Rei (MG), 02/08/ 2018
Assinatura da chefia imediata

Local e data

24 10 2018.
São João del Rei (MG), _____/_____/

