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Plano Individual Docente (PID)
Semestre

Docente

CAROLINA LOPES DE MOURA FONTES

Departamento/Núcleo
1° SEMESTE/2018

SIAPE

2131908

Telefone

4009-3056

DET/ Núcleo de Gestão
E-mail

Carolina.fontes@ifsudestemg.edu.br

Regime de Trabalho
(

) Efetivo (

( X ) 20h (

) Substituto/Temporário

) 40h (

) 40h DE

Atividades de ensino
Disciplina

Turma

Curso

Carga
horária (h)

1

Gestão da Produção

3

Técnico Integrado de Mecânica

1,67

2

Marketing

1

Técnico em Eventos

1,67

3

Empreendedorismo II

7

Engenharia Mecatrônica

1,67

4

Empreeenderosimo

3

Técnico Integrado de Informática

1,67

5

Introdução à Contabilidade

1

Bacharelado em Sistema de Informação

1,67

Total de aulas em disciplinas de cursos ofertados pela instituição

8,35

Atividades de preparação e manutenção do ensino:
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

4,65

pedagógico, produção e correção dos instrumentos de avaliação e registro de
atividades acadêmicas. (Art.14. II)
Atividades de apoio ao ensino:
- (Art.14. III) Reuniões pedagógicas e conselhos de classe.

1,00

- (Art.14. III § 3º) Atendimento aos estudantes, de caráter obrigatório.

2,00

(Para atendimento ao parágrafo 3º, o docente em regime de 20 horas deverá destinar
o mínimo de duas horas semanais de sua carga horária de trabalho. - Art.14. III § 4º)
Atividades de orientação:
Não previstas para este semestre
Total da carga horária dedicada a atividades de ensino

__
16,00
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Carga

Atividades de pesquisa e inovação

horária (h)

Participação do grupo de pesquisa cadastrado no diretório de grupos de pesquisas do
CNPq: Laboratório de Estudos Multidisciplinares em Empreendedorismo (Art.18. III)

2,0

Carga

Atividades de extensão

horária (h)

Não previstas para este semestre.

Atividades de gestão institucional e representações
1

Carga
horária (h)

Participação em banca de concurso público para processo seletivo simplificado de
2,0

docentes – Edital/PSS N° 15/2018 (Art.23 XI)
Total da carga horária de atividades de gestão e/ou representação
Atividades de qualificação e/ou capacitação

Carga
horária (h)

Não previstas para este semestre.

__

Justificativas / observações
As indicações entre parênteses apresentadas antes de cada atividade referem-se a um item da
Resolução CONSU Nº 013/2017, de 25 de abril de 2017, a qual aprovou o Plano de Trabalho
Docente, referência para a elaboração deste documento;
As cargas horárias descritas neste documento referem-se às cargas horárias semanais estimadas
para cada atividade, as quais foram obtidas a partir da média da carga horária semestral
destinada a cada uma delas;
Os valores apresentados em decimais foram arredondados na segunda casa decimal.
Assinatura do docente:

Local e data

Assinatura da chefia imediata

Local e data

