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Plano Individual Docente (PID)
Semestre

Docente

Rodrigo de Magalhães Cunha

2018.1

Departamento/Núcleo

Departamento de Educação e Tecnologia (DET) /
Núcleo de Gestão

SIAPE

1638017

Telefone

(32)4009-3056

E-mail

rodrigo.cunha@ifsudestemg.edu.br

Regime de Trabalho
( X ) Efetivo (
(

) 20h (

) Substituto/Temporário

) 40h ( X ) 40h DE

Atividades de ensino
Disciplina

Turma

Curso

Carga
horária (h)

1

Empreendedorismo I

2º Módulo

Eventos

1,67

2

Técnicas e Rotinas Secretariais II

2º Ano

Secretariado

1,67

3

Técnicas e Rotinas Secretariais III

3º Ano

Secretariado

2,50

4

Teoria Geral da Administração

1º Período

BSI

3,33

5

Organização de Empresas

1º Módulo

Eventos

1,67

6

Organização e Normas

3º Ano

Eletrotécnica

1,67

Atividades de preparação e manutenção do ensino:
(14.II) Estudo, planejamento e elaboração de materiais e práticas pedagógicas,

12,76

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:
(14.III.§3º e §4º) Atendimento aos alunos extra-classe

4,00

(14.III) Reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais e atendimento

2,00

para alunos em regime domiciliar.
Atividades de orientação:

0,00

(não previstas nesse semestre)
Total da carga horária dedicada a atividades de ensino

31,27
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Atividades de pesquisa e inovação

Carga
horária (h)

(18.II) Orientação de alunos de Iniciação à pesquisa científica e/ou tecnológica (3

6,00

alunos de graduação – sendo 2 bolsistas e 1 voluntário – vinculados ao projeto “Jogos
de empresas computadorizados: uma proposta para o IF Sudeste MG campus Juiz de
Fora”, aprovado no edital 09/2017 – Propesqinov)*
(18.III) Coordenação e participação em grupo de pesquisa registrado no CNPq (LEME
–

Laboratório

de

Estudos

Multidisciplinares

em

Empreendedorismo

–

3,00

link:

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9291780856976829)
(18.X) Preparação de livro ou de capítulo de livro didático, cultural ou técnico;

2,00

produção de relatório técnico, manual técnico e/ou didático com ISBN (Livro em
elaboração sobre Técnicas e Rotinas Secretariais);
(18.XI) Editoração de revistas científicas locais, regionais, nacionais ou internacionais

2,00

(Editor da Seção de Ciências Sociais Aplicadas da Revista Multiverso mantida pelo IF
Sudeste MG campus Juiz de Fora);
(18.XVI) Participação em banco de avaliadores de pesquisa, comitê ou comissão

0,50

científica (Membro do banco de avaliadores de Projetos de Pesquisa do IF Sudeste
MG, conforme Portaria-R Nº 1326/2017, de 21 de novembro de 2017);
(18.XVI) Participação em banco de avaliadores de pesquisa, comitê ou comissão

3,00

científica (Membro Relator do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos,
conforme Portaria-R Nº 226/2018, de 07 de março de 2018).
Atividades de extensão

Carga
horária (h)

(não previstas nesse semestre)

Atividades de gestão institucional e representações

0,00

Carga
horária (h)

1

(23.VI) Representação acadêmica e participação em órgãos de formulação e

4,00
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execução de políticas públicas de ensino, ciência e tecnologia e de políticas sociais
(membro do Grupo de Trabalho que terá como atribuição construir uma proposta
de Programa de Mestrado Profissional em Administração, a ser ofertado em Rede
pelos Institutos Federais, conforme Portaria-R Nº 237/2018, de 12 de março de
2018);
2

0,5

(23.VIII) Atividades de representação interna, tais como colegiados, conselhos,
núcleos e núcleos docentes estruturantes definidos em organograma ou
regimento interno da reitoria ou dos campi do IF Sudeste MG (membro dos
colegiados dos cursos Técnicos em Eventos e Secretariado).

Total da carga horária de atividades de gestão e/ou representação

4 ,5 0
Carga

Atividades de quali ação e/ou capacitação

horária (h)

(não previstas nesse semestre)

0,00

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.
Legenda:
*

Referente a: um encontro semanal de 1 hora com cada bolsista; um encontro conjunto de 1 hora; e

2 horas de atividades individuais.
Assinatura do docente:

Local e data

Rodrigo de Magalhães Cunha

Juiz de Fora, 19 de março de 2018.

Assinatura da chefia imediata

Local e data

