MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Aulas de Graduação:
DCB 001- Turma O - 75h; 5h/ semana (2 teóricas e 3 práticas);
DCB 037 - Turma R - 60h; 4h/semana (2 teóricas e 2 práticas);
DCB 032 - Turma I - 60h; 4h/semana(2 teóricas e 2 práticas);

Carga horária semanal média: 13h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro Titular da Câmara Departamental do Departamento de Ciências Básicas da Faculdade de
Ciências Biológicas e da Saúde;
Portaria N° 051/FCBS.
Carga horária semanal média: 1h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos:

1) Título: Avaliação da liberação de sinvastina a partir de implantes ósseos de Poli (3-Hidroxibutirato) –
PHB in vivo;
Protocolo: 2762018.
2) Título: Efeito do Peptídeo antimicrobiano Poli-Ala no crescimento de células perineurais in vitro;
Protocolo: 2842018.

Carga horária semanal média: 8h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Tecnólogos vão à Universidade - visitas técnicas e estudos dirigidos no laboratório de Anatomia Humana
da UFVJM;
Registro PROEXC nº: 045.2.038-2011.

Sempre Juntos: Espaço comunitário de aprendizagem;
Registro PROEXC nº: 316859.1753.137566.18112018.

Carga horária semanal média: 6h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparação para aulas de Graduação:
DCB 001- Turma O - 75h; 5h/ semana (2 teóricas e 3 práticas);
DCB 037 - Turma R - 60h; 4h/semana (2teóricas e 2 práticas);
DCB 032 - Turma I - 60h; 4h/semana(2 teóricas e 2 práticas);
Dissecação de Material Cadavérico para aulas práticas de Anatomia - 5h/semana
Carga horária semanal média: 18h

Observações

Carga horária semanal média total: 46 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 15 de março de 2019.

_____________________
Prof. Dr. Amauri Pierucci

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
As atividades propostas para o período de 02/2018 foram executadas. Além delas, participei
de 02 bancas de qualificação do mestrado e 02 de defesa de mestrado do Programa SaSA. Orientação
concluída de 02 alunas de Iniciação Científica.

Atividades de Ensino*
- Aulas de Graduação
DCB005 Bioestatística e Epidemiologia
Turmas: Fisioterapia
- Projeto de ensino: “Intervenções culturais, científicas e tecnológicas do Departamento de
Ciências Básicas: combate à evasão e à retenção.”
Carga horária semanal média: 25 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
- Comissão de heteroidenficação.
- Suplente do Conselho Superior Universitário- CONSU
Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenadora:
- O uso da metodologia ativa para o ensino das disciplinas de Bioestatística e Epidemiologia para
os cursos de Fisioterapia e Enfermagem da UFVJM
- Fatores relacionados à evasão e à retenção no Departamento de Ciências Básicas da UFVJM
Colaboradora:
- Análise da Situação de Saúde da População de Minas Gerais
- Relação entre Diabetes e doença peridontal: uma análise dos vídeos brasileiros compartilhados
no –youtube.

- O uso do youtube no Brasil como fonte de informação sobre o diabetes mellitus e suas
complicações.
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
-- Comissão de Implantação do NEABI- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da
UFVJM- NEABI-UFVJM.
Carga horária semanal média: 2horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Ttutora do PET- Conexão dos Saberes
- Oriento os seguintes alunos de TCC: (1 horas semanais)
1. Andresa de Cássia (Enfermagem)
2. Mirele Aparecida (Enfermagem)

Carga horária semanal média: 09

Observações
-

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 27 de março de 2019.

Ana Paula Nogueira Nunes
Bioestatística e Epidemiologia

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Período: Primeiro semestre de 2019.


Disciplina ministrada: Citologia – DCB075, para os Cursos de Odontologia, Fisioterapia,
Farmácia, Enfermagem e Nutrição. A disciplina possui 3 créditos com uma carga horária
semanal de 3 horas e carga horária total de 45 horas. O somatório da carga horária
semanal para todos os cursos é de 15 horas.



Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e
exercícios e demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas.



Implementação da método Trezentos: esse método, baseado na aprendizagem ativa e colaborativa, será implementado na disciplina de Citologia nesse primeiro semestre de 2019.
Consiste em promover ao máximo a colaboração entre alunos, incentivando que alunos
com melhores rendimentos auxiliem os alunos com mais dificuldades no aprendizado. A
implementação desse método requer planejamento detalhado e estabelecimento de metas.
Carga horária semanal média: 2 horas.



Projeto de ensino em execução, intitulado: “Diversificação das práticas de ensino em Genética e Citologia visando melhor aprendizado e diminuição da retenção e da evasão”.
Aprovado nos Editais 01/2017 e 10/2018 (PROAE) e registrado sob o número:
012.2.001.2017. Nesse projeto atuo como vice-coordenadora, participando das atividades
relacionadas ao projeto como um todo e as atividades relacionadas à disciplina de Citologia especificamente.
Atividades relativas ao projeto:
São realizadas reuniões periódicas com a equipe do projeto, para acompanhamento e orientação das duas alunas bolsistas e planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao
longo de cada semestre, dentre elas:
- Orientações referentes aos grupos de estudo que acontecem semanalmente para cada

uma das disciplinas, Genética e Citologia.
- Auxílio na elaboração de materiais didáticos alternativos para melhoria da qualidade
das aulas, como maquetes, jogos, exercícios, etc.
- Procura de notícias e descobertas interessantes na área de Citologia e Genética para
postagem na página criada para divulgação do projeto.
- Envio de resumos para eventos, como exemplo o SINTEGRA, com os resultados obtidos ao longo de cada semestre.
- Confecção de pôsteres a serem apresentados nos eventos.
- Escrita de relatórios parciais e finais para cada etapa de execução do projeto.
A carga horária semanal média para o desenvolvimento das atividades desse projeto é de
aproximadamente 2 horas.


Orientação de Monitoria: reuniões periódicas com o monitor da disciplina para orientá-lo
sobre o conteúdo teórico e prático que está sendo ministrado, de forma que ele possa
abordá-lo no mesmo nível das aulas e de maneira que facilite o aprendizado. Interação frequente com o monitor para torná-lo ciente de todas as provas, trabalhos, estudos dirigidos,
exercícios, etc. A carga horária semanal média para o acompanhamento das atividades do
monitor é de aproximadamente 1 hora.
Carga horária semanal média: 32 horas

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*


Participação como membro da Câmara Departamental: são realizadas reuniões mensais
para discutir entre os representantes da Câmara todas as questões referentes ao
Departamento de Ciências Básicas, com duração aproximada de uma manhã ou tarde.



Participação da comissão de validação de autodeclaração étnico-racial de candidatos
Pretos, Pardos e Indígenas – PPI, para atuação nos processos seletivos para ingresso nos
cursos de graduação da UFVJM. Por se tratar de designação por Portaria do Reitor, essa
atividade sobrepõe às demais, sendo necessário remarcar qualquer outra atividade que
coincida no mesmo dia e horário. Para exercer essa atividade acontecem reuniões
esporádicas para capacitação dos membros da comissão.



Participação da comissão composta para elaborar uma Resolução referente a lei nº 13.796 - a
qual se trata das alterações da LDB que foram feitas em observância a guarda religiosa.

Carga horária semanal média: 3 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*


Será dado continuidade nesse primeiro semestre de 2019 às reuniões periódicas com
professores do Departamento de Ciências Básicas, de áreas relacionadas, com o objetivo
de elaborarmos uma proposta para a criação de um grupo de pesquisa para ser cadastrado
no CNPq e na UFVJM. Essa interação entre os professores será de grande importância,
uma vez que uns incentivam os outros e isso fortalece o desejo de atuarmos juntos na
pesquisa, o que ultimamente tem sido difícil. Essa atividade está em andamento e ainda
não temos nada registrado, mas considero importante mencioná-la, já que continuaremos
trabalhando nesse primeiro semestre de 2019 em torno dessa proposta.
Carga horária semanal média: 2 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
A partr do projeto de ensino mencionado acima, inttulado: “Diversificaão dcs prátics de
ensino em Genétic e Citologic viscndo melhor cprendizcdo e diminuiaão dc retenaão e dc
evcsão”, penso em desenvolver atvidades de extensão nas escolas públicas de Diamantna,
utlizando todo o material produzido pelo projeto para auxiliar no estudo da Biologia Celular no
ensino médio. A ideia não foi colocada em prátca mas pretendo dar andamento a ela nesse
ano de 2019.
Carga horária semanal média: 0 hora
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades


Participação como colaboradora do projeto intitulado: "Intervenções culturais, científicas
e tecnológicas no DCB: propostas para combate à evasão e à retenção"



Participação em organização de eventos: SINTEGRA, recepção de calouros realizada
pelo DCB.



Realização de processo seletivo para monitor da disciplina de Citologia



Participação de atividades FORPED.



Avaliação de trabalhos publicados em eventos científicos.



Participação de bancas de defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado.



Avaliação de projetos submetidos em editais dentro da UFVJM.



Participação de eventos como fóruns, seminários, semanas acadêmicas, simpósios, dentro
e fora da UFVJM.



Participação em banca de concursos para professores voluntários, substitutos ou efetivos.
Carga horária semanal média: 3 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 18 de março de 2019.

________________________________________________
Angélica Pataro Reis

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018
ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Previsão de encargos docentes para o primeiro semestre de 2019
Docente: Alexandre Soares dos Santos – SIAPE 1550465
Atividades de Ensino*
DCB008 – Bioquímica – 60h
DCB074N – Bioquímica – 75h
PGB599 – Pesquisa Orientada – 60h
PGB503 - Bioetanol: biomassas, processos químicos e bioquímicos – 45h
Carga horária semanal média: 16 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biocombustveis
Presidência do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Biocombustveis
Membro Titular no Conselho de Pesquisa e Pós-graduação da UFVJM
Membro Titular na Congregação do Insttuto de Ciência e Tecnologia – UFVJM
Membro Titular na Câmara Departamental do DCB/UFVJM
Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenador/Pesquisador em projetos de pesquisa registrados na PRPPG: 3182018, 6422018,
2692016 e 6032018.
Carga horária semanal média: 5 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes;
Elaboração e correção de provas;
Preparação de aulas e ou exercícios;
Estudos e revisão de conteúdo didático/técnico/científico;
Revisor de periódicos científicos;
Consultoria ad hoc para agências públicas de fomento a pesquisa;
Carga horária semanal média: 9 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Em tempo, informo que as atividades previstas no Registro Semestral de Encargos Docentes
para o 2º semestre de 2018 foram todas realizadas.
Diamantina, 18 de março de 2019.
Prof. Dr. Alexandre Soares dos Santos

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
DCB063 –N: Microbiologia - 60h
DCB063 – I: Microbiologia - 60h
DCB063 – O: Microbiologia - 60h

PPGCTA511 – Seminários I Programa de Pós-Graduação Ciência e Tec. de Alimentos – 15h
PPGCTA512 – Seminários II Programa de Pós-Graduação Ciência e Tec. de Alimentos – 15h
PPGCTA501 – Estágio docente I Programa de Pós-Graduação Ciência e Tec. de Alimentos – 45h
Carga horária semanal média: 17 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Representante da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde no Conselho Diretor do Centro de
Inovação Tecnológica – CITec
Membro titular do Colegiado do curso de Enfermagem
Membro titular na Câmara Departamental do DCB/FCBS
Membro titular do Colegiado do Programa de Pós-Graduação Ciência da Nutrição
Membro suplente do Colegiado do Programa de Pós-Graduação Ciência e Tec. de Alimentos
Membro suplente na Congregação da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Carga horária semanal média: 5 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenador/Pesquisador em projetos de pesquisa registrados na PRPPG: 6342018, 1062019,
9992018.
Vice coordenador/Pesquisador no projeto de pesquisa registrados na PRPPG: 1312018
Colaborador/Pesquisador no projeto de pesquisa registrado na PRPPG: 1702019
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento aos discentes
Elaboração e correções de provas
Preparo de aulas
Revisor de periódicos
Organização do evento IV JEA (Jornada de Engenharia de Alimentos)
Orientação de alunos de iniciação científica e mestrado
Carga horária semanal média: 10 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 12 de março de 2019

Cíntia Lacerda Ramos

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Informo que as atividades previstas no Registro Semestral de Encargos Docentes relativas ao
semestre anterior foram cumpridas.
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*

Disciplina Histologia e Embriologia para as turmas Farmácia, Fisioterapia e Odontologia

Carga horária semanal média: 12 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*

Membro da Câmara Departamental
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Registrar projeto de pesquisa “ Uso de tecnologias educativas digitais no ensino superior” na
PRPPG.

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparo e planejamento das aulas no ensino superior
Atendimento aos discentes por via online e presencial
Atividades de Pesquisa : Uso de tecnologias educativas digitais no ensino superior (a ser
registrado na PRPPG)
Orientação de discente voluntária em pesquisa : “Uso de tecnologias educativas digitais no ensino
superior”
Ministra cursos de Capacitação e Desenvolvimento Docente com o apoio Forped/ Prograd
Orientação de monitoria da disciplina de Histologia e Embriologia
Participação do Sintegra 2019 com submissão de dois resumos
Participação Evento - IV Congresso de Inovação e Metodologias no Ensino Superior (IV CIM):
Ensino Aprendizagem em Tempos Digitais, a se realizar 2 a 6/04/2019.

Carga horária semanal média:26 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Local e Data.
Diamantina, 11 de março de 2019
Cristiane Tolentino Machado
Assinatura da docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
1º Semestre/2019

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Docente: Cristane Rocha Fagundes Moura
Atividades de Ensino*
1º Semestre/2019:
Fisiologia Humana - DCB 050 (90 horas) – Fisioterapia  Carga Horária Semanal 6 horas
Fisiologia dos Sistemas - DCB 0 (75 horas) - Nutrição Carga Horária Semanal 5 horas

Carga horária semanal média: 11 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro (Suplente) do Colegiado do Curso de Odontologia (1 hora por mês);
Membro do NDE do Curso de Fisioterapia - (3 horas por semana);
Membro do NDE do Curso de odontologia - (3 horas por semana);
Membro ttular da Câmara Departamental do DCB – (3 Horas por mês)

Carga horária semanal média: 05 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Efeito da administraçaã o de uma dieta
hipercolesteroleê mica associada ao tratamento com inibidor da enzima conversora de
angiotensina em paraê metros antropomeé tricos, marcadores de obesidade e medida de
pressaã o arterial em camundongos. Protocolo: 1872015 – O projeto não foi concluído, faltando
ser feita a parte experimental. Foi solicitado pela CEUA resubmissão do projeto ao comitê, o que
será feito, com o intuito de dar sequencia a parte experimental ainda este semestre

 Pesquisadora (Colaboradora) do Projeto de Pesquisa: Efeito do estresse teé rmico durante a
gestaçaã o no desenvolvimento somaé tico, paraê metros reprodutivos e níével de termotoleraê ncia
da progeê nie em camundongos da linhagem C57Bl/6. Protocolo: 10002017

 Colaboradora do Projeto de Pesquisa: Trombos venosos em pacientes e ratos em uso de cateter
venoso central uma análise numérica e comparatva do perfl clínico, bioquímico e
morfoestrutural. Protocolo: 5642017

 Colaboradora do Projeto de Pesquisa: Fatores relacionados aà evasaã o e aà retençaã o no
Departamento de Cieê ncias Baé sicas da UFVJM. Protocolo: 6092017.

Carga horária semanal média: 12 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

- Coordenaçaã o do Bioteé rio de Manutençaã o e Experimentaçaã o Animal do DCB/Fisiologia – Bioteé rio
FisioBio; (2 horas semanais)

- Orientaçaã o dos Monitores de Fisiologia; (2 horas semanais)
- Orientaçaã o de alunos de TCC / Biologia (4 horas semanais)
- Preparaçaã o de aulas e correçaã o de provas da graduaçaã o. (4 horas semanais)

Carga horária semanal média: 12 horas semanais

Observações
Informo que a maior parte das atvidades descritas na distribuição dos Encargos Didátcos no segundo
semestre de 2018 foram desenvolvidas, a não ser, a execução da parte experimental do projeto
N01872015, que teve de ser, por solicitação da CEUA, resubmetdo para análise, não sendo possível a
realização dos experimentos. Entretanto, devido a fnalização da elaboração do Projeto Pedagógico
(PPC) , dos cursos de Fisioterapia e Odontologia, dos quais sou membro efetvo do NDE, a minha carga
horária media semanal, superou as quarentas horas exigidas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20 de março de 2019.

Cristiane Rocha Fagundes Moura

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9,
de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois)

dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III –
Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
O § 2º da referida Resolução determina que ao iniciar o preenchimento do Anexo I – Registro
Semestral de Encargos Docentes do semestre letivo seguinte, o docente deverá informar no sistema informatizado de gestão acadêmica se cumpriu o plano do semestre anterior e justificar em
caso de alterações. Diante disto, declaro que cumpri, com êxito, todas as atividades informadas no
último Relatório Semestral de Encargos Docentes

Atividades de Essis*r
1. DCB098 - Anatomia Humana I: 06 h*ra/aula/semasa
2. DCB100 - Anatomia Humana II: 04 h*ras/aula/sem.
3. DCB001 - Anatomia Humana N: 03 h*ras/aula/sem.
4. SSA670 - Tópicos Especiais em Saúde, Sociedade e Ambiente II: 02 h*ra/aula/sem.
5. Preparação e seleção de peças anatômicas para aulas prátcas, projetos (ensino e extensão), monitorias: 12 h*ra/aula/sem.
Pr*jet*s de Essis* / PROAE:

1. Intervenções culturais, cientfcas e tecnológicas no departamento de ciências básicas (DCB):
combate à evasão e à retenção. 1 h*ra/aula/sem.
Carga horária semanal média: 28 h*ras
*Atvidade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Admisistrativasr
1. Vice coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição (PPGCN) da
FCBS;
2. Representante Docente Suplente do DCB no Colegiado do Curso de Nutrição;
3. Representante Docente Suplente do NDE do Curso de Graduação em Fisioterapia.
4. Representante Docente Suplente do Setor de Anatomia na Câmara Departamental do
DCB;
5.

Docente Coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Diabetes (LID) da UFVJM.
Carga h*rária semasal média: 02 h*ras

*Informar somente atvidades com registro ofcial da Insttuição

Atividades de Pesuuisar
Pr*jet*s de Pesuuisa:

1. O que podemos aprender com os vídeos brasileiros do YouTube relacionados à
retnopata diabétca?  (Protocolo PRPPG nº 5872018, coordenador);
2. Qualifcação das equipes de saúde da família do município de Diamantna/MG, em diabetes mellitus, e avaliação de seu impacto na assistência às pessoas com diabetes.
(Protocolo PRPPG nº 3692018, vice coordenador);
3. Análise da situação de saúde da população de minas gerais (Protocolo PRPPG nº
8222017, pesquisador);
4. Fatores relacionados à evasão e à retenção no Departamento de Ciências Básicas da
UFVJM (Protocolo PRPPG nº 6092017, pesquisador);
Oriestações e supervisões em asdamest*:

1. Péricles Santos Oliveira. – Dissertação – Orientador - SaSA
2. Marileila Marques Toledo – Dissertação – pesquisador colaborador – SaSA;
3.

Juliana Pereira Silva (IC- orientador).

4. Luana Aparecida Soares (IC-Bolsista EDITAL CICT 008/2018 – FAPEMIG-orientador)
5. Hugo dos Santos Silva Junior (TCC Graduação-orientador);
6. Elaine Chaves Franca (IC- Bolsista CNPq-orientador);
7. Marileila Marques Toledo (IC-orientador);

8. Etane Silva De Matos (IC-orientador);
Membr* de c*rp* edit*rial e/*u avaliad*r ad hoc em periódic*s saci*sais e istersaci*sais
Carga horária semanal média: 05 h*ras

*Informar somente atvidades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Evtesso* e/*u Culturar
Pr*jet*s de Evtesso*:

1. Implantação de um Centro de Referência Diabetes nas Escolas em Diamantna (Edital
Pibex 2018.1 – Coordenador); Conclusão prevista para abril 2018.
2. Em Sintonia com o Diabetes: utlização do rádio e outras mídias digitais na educação
em diabetes no Vale do Jequitnhonha (Edital Pibex 2018.1 – Coordenador); Conclusão
prevista para abril 2018.
3. Centro de Referência Diabetes nas Escolas em Diamantna (Edital Pibex 2019.1 – Coordenador);
4. Em Sintonia com o Diabetes: interfaces entre rádio e mídias digitais na educação em
diabetes no Vale do Jequitnhonha (Edital Pibex 2019.1 – Coordenador);
Oriestações e supervisões em asdamest*:

9.

Etane Silva de Matos (Bolsista até março/2019, Graduanda Odontologia);

1. Hugo dos Santos Silva Junior (Bolsista Pibex, Graduando Fisioterapia):
2. Maria Luíza Moreira Costa (Bolsista Pibex, Graduanda Nutrição);
3. Verônica Pablini de Abreu Martns (Bolsista até março/2019, Graduanda Enfermagem);
4. Karina de Oliveira e Silva (Bolsista Proace, Graduanda Farmácia);
5. Erica Cristna Santos Rodrigues (Bolsista Proace, Graduanda Fisioterapia);
6. Ana Laura Silva Andrade (Voluntária, Graduanda Nutrição);
7. Marco Tulio Silva Pereira (Voluntário, Graduanda odontologia);
8. Mayara Dumont Cunha (Voluntária, Graduanda Enfermagem);

9. Tatele de Jesus Lourenço (Voluntária, Graduanda Fisioterapia): 01 h/sem.
Carga horária semanal média: 05 h*ras
*Informar somente atvidades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Nada digno de nota
Carga horária semanal média: 0:0 horas

Observações
Considerando CH docente no presente semestre letvo, informo que o conteúdo da turma
DCB001
- Anatomia Humana, será ministrado apenas três (03) créditos de sua carga horária prátca por
semana, ao longo do semestre e as aulas teóricas são de outro docente.

As demais atvidades docentes em pesquisa, extensão e funções administratvas atngem não
menos que 20 horas semanais ao longo do semestre, o que representa a média de 60 horas
semanais.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 12 de março.
Prof. Edson da Silvva Anatomia - DCBFCBS

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas ministradas para a graduação:
ODO 086 Odontogerontologia, 45h, 3 créditos, curso de Odontologia
DCB 068 R, Patologia, 60h, 4 créditos, curso de Farmácia
ODO 083, Traumatismo Dentário, 60h, 4 créditos, curso de Odontologia
DCB 077 E, Patologia, 90h, 6 créditos, 6 créditos, curso de Enfermagem
DCB 068 R, Patologia, 60h, 4 créditos, curso de Nutrição

3+4+4+6+4

Carga horária semanal média: 21h

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro titular do Conselho de Curadores
Membro suplente do Conselho da PROEX
Há uma reunião por mês com duração de 4h, mas também ocorre reunião extraordinária que
poderá totalizar 8h/mês, divido por 4 semanas daria em média 2h/semana.
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Disciplina na Pós-Graduação

PES599, Pesquisa Orientada, Bruna Rodrigues Andrade,
Projetos protocolo 7132017
7062018
0,53h

Carga horária semanal média: 0,53h

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- PROEX, protocolo 036.5.002-2008, Clínica de atendimento a pessoas que tenham lesões bucais
e sistêmicas com comprometimento bucal, Prestação de Serviço, 120h, 8 créditos.
Carga horária semanal média: 8h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Projeto PROAE, Edital nº10/2018, protocolo de registro 2018.D.2.20.037-0, Estratégias
motivacionais do processo de aprendizagem de histologia aos universitários da FCBS a fim de
combater a retenção e evasão, 6h semanais.
Carga horária semanal média: 6h

Observações
Para ensino foi descrito um total de 21h, desconsiderando o tempo necessário para leitura e
atualização dos conteúdos a serem ministrados, assim com tempo para correção de provas, uma
vez que não recebi da congregação da FCBS/UFVJM normas referentes à carga horária semanal
para o preparo pedagógico das aulas a serem ministradas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina 18/03/2019.

Flaviana Dornela Verli
DCB/FCBS/UFVJM
SIAPE 2582161

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
DCB062 – Microbiologia – 60 h – 4 horas semanais
DCB024 – Microbiologia dos Alimentos – 60 h – 4 horas semanais
Preparação de aulas, correção de provas e trabalhos e atendimento a discentes – 8
horas.
Carga horária semanal média: 16 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Representante Docente (Titular) da Congregação da FCBS – Portaria no. 017/FCBS de
21/02/2108.
Membro suplente do Setor de Microbiologia na Câmara Departamental – Portaria no.
051/FCBS de 13/08/2018.
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto de Pesquisa registrado na PRPPG, sob o no. 2002014, inttulado “Atvidade
Antbacteriana da Própolis Produzida no Vale do Jequitnhonha e Efeito Sinergístco
com Penicilina”.
Orientação de 01 IC voluntário vinculado ao referido projeto.
Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto de Extensão inttulado "Higiene de Alimentos na Escola", aprovado no edital
PROEX 01/2019, no. de registro 316235.1753.302284.17112018.
Orientação de 01 Bolsista remunerado e 02 discentes voluntários.
Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Projeto de Ensino PROAE, registrado na PROGRAD, sob o no. 002.2.001.2017,

inttulado “Prátcas Investgatvas no Ensino de Microbiologia”.
Orientação de 02 bolsistas remuneradas e 05 discentes voluntários vinculados ao
referido projeto.
Carga horária semanal média: 10 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 13 de março de 2019.

Fulgêncio Antônio Santos
Professor de Microbiologia
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES - 2019-1
Prof. Harriman Aley Morais

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Código

Disciplina

Turma

Carga horária semanal

DCB099

Biofísica

Fisioterapia

03 (três)

DCB109

Biofísica

Ciências Biológicas

02 (duas)

DCB003

Bioquímica

Educação Física

04 (quatro)

CTA521

Oficina de artigos I

PPGCTA

02 (duas)

CTA522

Oficina de artigos II

PPGCTA

02 (duas)

CTA611

Substâncias bioativas em
alimentos, metabolismo e
saúde

PPGCTA

03 (três)

SSA570a

Exame de Qualificação

PPGSaSA

--

CTA599b

Pesquisa Orientada

PPGCTA

--

SSA599b

Pesquisa Orientada

PPGSaSA

--

Carga horária semanal média:16 horas
a

A disciplina “Exame de qualificação” não tem créditos, sendo a aprovação condicionada apenas a entrega da ata de
defesa do referido exame pelos discentes do PPGSaSA.
b
As disciplinas de Pesquisa Orientada não computam créditos, porém, para fins de progressão funcional, elas
conferem a carga horária de 4 horas/semana, em nível de pós-graduação, ao docente responsável pelas mesmas.

Atividades Administrativas*











Membro do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Saúde, Sociedade e Ambiente,
no período de 27/03/2017 a 26/03/2019 – Portaria nº 746, de 24 de março de 2017.
Membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Saúde, Sociedade e
Ambiente, no período de 27/03/2017 a 26/03/2019 – Portaria nº 750, de 24 de março de
2017.
Membro do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, no período de 27/10/2017 a 26/10/2019 – Portaria PRPPG nº 038, de 27 de outubro de 2017.
Membro da Comissão de Bolsas do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia
de Alimentos, no período de 27/10/2017 a 26/10/2019 – Portaria PRPPG nº 058, de 1 de
dezembro de 2017.
Membro titular da CPPD, no período de 06/08/2018 a 05/08/2020 – Portaria nº 2.278, de
13 de agosto de 2018.
Membro suplente no Conselho Diretor do Centro de Inovação Tecnológica (CITec), no
período de 16/05/2017 a 16/05/2019 – Portaria nº 1.421, de 19 de maio de 2017.
Membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do servidor Maurício Soares
Portaria nº 2.572, de12 de setembro de 2017.
Membro suplente do Colegiado do Curso de Licenciatura em Educação Física, no período
de 29/05/2017 a 28/05/2019 – Portaria FCBS nº 081, de 1 de outubro de 2017.
Membro suplente da Câmara Departamental do DCB, no período de 01/08/2018 a
31/07/2020 – Portaria FCBS nº 51, de 13 de agosto de 2018.
Membro suplente do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição,
no período de 30/01/2019 a 29/01/2021 – Portaria PRPPG nº 7, de 6 de fevereiro de 2019.
Carga horária semanal média: 10 horas

Atividades de Pesquisa
Registro

Início

Término

Título
Rotulagem e informação nutricional de biscoitos laminados salgados
362018
07/02/2018
29/03/2019
comercializados no município de Diamantina, Minas Gerais
(Coordenador)
Influência do tempo de infusão, volume de água e temperatura de
632018
14/02/2018
14/05/2019
extração na atividade antioxidantes de chás comerciais: hibisco, sene
e chá verde (Coordenador)
Adequação nutricional de biscoitos laminados doces comercializados
3322018
02/05/2018
02/05/2019
no município de Diamantina, Minas Gerais (Coordenador)
Atividade física como promotora da qualidade de vida no trabalho dos
4822018
09/07/2018
09/12/2019
técnicos-administrativos de uma Universidade Federal (Coordenador)
Adequação nutricional de pães de forma integrais comercializados em
6642018
01/08/2018
31/07/2019
Diamantina, MG: avaliando as embalagens e as informações
nutricionais obrigatórias (Coordenador)
6362017
10/08/2017
10/08/2019
Desenvolvimento de hambúrguer de frango light em sódio
Avaliação da rotulagem e informação nutricional de biscoitos
6952018
10/08/2018
10/08/2020
comercializados no município de Diamantina, Minas Gerais
(Coordenador)
Avaliação do gerenciamento da qualidade da água em
6612017
15/08/2017
15/08/2019
estabelecimentos hospitalares de Montes Claros/MG, 2017
(Coordenador)
3162019
09/03/2019
09/06/2020
Avaliação de suplementos proteicos consumidos por praticantes de
atividade física das academias de Diamantina/MG (Coordenador)
Bolo elaborado com farinha de peito de frango com alto valor
3342018
02/05/2018
30/04/2019
proteico e baixo teor de carboidratos (Pesquisador)
SERVIÇO DE VACINAÇÃO: construção e validação de um
3462019
13/03/2019
13/03/2021
instrumento de avaliação
Carga horária semanal média: 10 horas
Não é possível estimar uma carga horária semanal tendo em vista que estes projetos correspondem a atividades de
iniciação científica e/ou de mestrado, sendo que a demanda de atividades varia em função da necessidade dos
discentes. Neste sentido, optou-se por computar 1 hora por semana para cada projeto.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Orientações de mestrado em andamento no PPGSaSA
1) Adriana Kátia dos Santos – previsão de defesa em março/2019
2) Ludmila Fonseca Guedes – previsão de defesa em dezembro/2019
3) Marcos Flávio de Souza Sampaio Júnior – previsão de defesa em março/2021
4) Rassinou Dias Quitério – previsão de defesa em dezembro/2016 (coorientação)
Orientações de mestrado em andamento no PPGCTA
1) Fabiane Santos – previsão de defesa em agosto/2019

2) Davi Reis Andrade – previsão de defesa em dezembro/2019
Orientações de iniciação científica em andamento
1) Rosimere Campos Ferreira (Nutrição)
2) Irani Alves Leite (Nutrição)
3) Tallita Cristina de Oliveira (Nutrição)
4) Gustavo Timóteo Bispo (Nutrição)
Carga horária semanal média: 4 horas

Observações
Tendo em vista as atuais atribuições do docente, não foi computado o tempo de até 1 (uma) hora
a ser distribuída entre as atividades didáticas pertinentes ao ensino, conforme previsto no art. 9 da
Resolução CONSU/UFVJM nº 09, de 31 de julho de 2018, o que lhe conferiria outras 16 horas de
atividades de ensino. Neste contexto, computando-se os encargos de ensino (aulas),
administrativos e de pesquisa (projetos), o docente já cumpre as 40 horas semanais de atividades.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 12 de março de 2019

Prof. Harriman Aley Morais
Departamento de Ciências Básicas/FCBS/UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º
da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo,
de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades
de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
1. Aulas ministradas na graduação: Disciplina de Genética ofertada para os cursos de
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia. Carga horária semanal: 8h.
2. Aulas ministradas na Pós-graduação (Programa de Pós-graduação em Produção
Vegetal – PPGPV): Disciplina: Genômica Estrutural e Funcional. Carga horária semanal:
4h
2. Atividades de ensino: preparação de aulas e exercícios, elaboração e correção de
provas, atendimento a discentes, correção de trabalhos. Carga horária semanal: 6h.
3. Projeto de ensino vinculado ao programa PROAE e registrado na PROGRAD:
Diversificação das práticas de ensino em Genética e Citologia visando melhor
aprendizado e diminuição da retenção e da evasão. Número do protocolo de registro:
2018.D.2.20.030.0. Orientação de duas discentes bolsistas PROAE. Carga horária
semanal: 2h
4. Orientação de uma bolsista monitora da disciplina de Genética. Bolsista PROGRAD.
4. Colaboradora do projeto de ensino PROAE: Intervenções culturais, científicas e
tecnológicas no DCB: propostas para combate à evasão e à retenção.
Carga horária semanal média: 20h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1. Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Nutrição. Carga horária
semanal: 2h.
2. Membro do Colegiado do Curso de Enfermagem. Carga horária semanal: 2h.
3. Membro suplente da Câmara do Departamento de Ciências Básicas. Carga horária
semanal.
4. Membro suplente do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis –
CACE/PROACE.
5. Membro da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio.
Carga horária semanal média: 4h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos de pesquisa registrados na PRPPG:
1. Identificação de regiões genômicas de sorgo associadas a compostos bioativos
visando alimentação e saúde humana. Orientação de duas discentes de Iniciação
Científica, sendo uma bolsista PROACE e outra voluntária. Número do protocolo de
registro: 2812017. Carga horária semanal: 2h.
2. Seleção de genes candidatos relacionados com a biossíntese de compostos bioativos
em sorgo visando a promoção da saúde humana. Orientação de TCC. Número do
protocolo de registro: 2662018. Carga horária semanal: 2h.
3. Análise genômica para compostos bioativos em sorgo utilizando dados de
mapeamento associativo. Orientação de bolsista Fapemig. Número do protocolo de
registro: 2522019. Carga horária semanal: 2h
4. Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal/
UFVJM.
Carga horária semanal média: 6h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades de Extensão*
Projeto de extensão:
1. Compreendendo o Teste do Pezinho: ações para divulgação do conhecimento e
promoção da saúde. Número de registro do projeto: 045.2.169-2018. Carga horária
semanal: 2h.
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras atividades
1. Membro de corpo editorial. Periódico: Ology Press.
2. Revisor de periódico. Periódico: Agrotrópica (Itabuna) e Journal of Agricultural Science
and Food Technology.
3. Participação como pesquisadora colaboradora no projeto de pesquisa REDE MINEIRA
DE BIOTECNOLOGIA APLICADA À AGROPECUÁRIA - Fase III, em parceria com a
Embrapa Milho e Sorgo.
4. Participação como pesquisadora colaboradora no projeto de pesquisa: Caracterização
de fatores regulatórios determinantes dos efeitos alélicos do gene de tolerância ao
alumínio AltSB em sorgo.
5. Previsão para participação em bancas de defesa de dissertação e de qualificação.
Carga horária semanal média: 4h

Observações
As seguintes atividades descritas e informadas acima demandam dedicação de carga
horária média semanal de 4h:
- Orientação de monitoria
- Colaboração no projeto de ensino PROAE: Intervenções culturais, científicas e
tecnológicas no DCB: propostas para combate à evasão e à retenção.
- Membro suplente do Conselho de Assuntos Comunitários e Estudantis –
CACE/PROACE.
- Membro da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio.
- Professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal/
UFVJM.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão
informados à chefia imediata.

Diamantina, 14 de março de 2019.

__________________________________
Janaína de Oliveira Melo
SIAPE: 2208431
Departamento de Ciências Básicas/ FCBS

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

PROFESSOR JOÃO LUIZ DE MIRANDA
Atividades de Ensino*
Essis* de Graduaço*:
aulas teóricas e prátcas de Patologia, ofertada aos cursos de graduação em Enfermagem
(turma DCB077-E / 90 horas-aula), Farmácia (turma DCB068-R / 60 horas-aula), Fisioterapia
(turma DCB077-I / 90 horas-aula), Nutrição (turma DCB095-N / 60 horas-aula) e Odontologia
(turma DCB103-O / 90 horas-aula), cuja carga horária total é compartlhada com as professoras
Flaviana Dornela Verli e Nádia Lages Lima.
Essis* de Pós-Graduaço*:
orientação de mestrandas matriculadas na disciplina Pesquisa Orientada (turma PES599 / 60
horas-aula), do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde.
Aulas teóricas e prátcas de Estomatologia e Patologia Oral ( PPO723) e Seminários Avançados
em Clinica Odontológica II (PPO604 / 45 horas-aula) ofertadas ao programa de Pós-Graduação
em Odontologia, com carga horária compartlhada com a Profa. Ana Terezinha Marques
Mesquita e o Prof. Cássio Roberto Rocha dos Santos.
Carga horária semanal média: 25,32 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Atvidades administratvas junto ao Colegiado Programa de Pós-Graduação em Ensino em
Saúde, no qual sou membro ttular.
Atvidades administratvas junto ao Colegiado Curso de Graduação em Odontologia, no qual
sou membro ttular.
Partcipação em reuniões das Assembleia e Câmara Departamentais do Departamento de
Ciências Básicas da Saúde (DCB), na qual sou membro ttular.
Carga horária semanal média: 3,0 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenação das atvidades clínicas, laboratoriais e de campo, bem como orientação de
bolsistas, vinculadas aos projetos de pesquisa inttulados “ ADENOMA PLEOMÓRFICO:
CARACTERIZAÇÃO CLINICOPATOLÓGICA” (Protocolo PRPPG 872019) e “DESENVOLVIMENTO DE
PROTÓTIPO DE UM SISTEMA WEB PARA CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS
ODONTOLÓGICOS” (Protocolo PRPPG 3662019).
Carga horária semanal média: 3,68 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Atuação como coordenador do programa de extensão inttulado “Serviço de análise

histopatológica de lesões biopsiadas em pessoas portadoras de lesões bucais”, registrado na
PROEXT, só o número 003.5.184_2018.

Carga horária semanal média: 8,00 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Conforme o Art. 9º da RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018, d* C*su, computei 1,0
hora a mais, para cada 1,0 hora-aula de atvidades de ensino na graduação e na pós-graduação,
totalizando 21,32 horas. Não fz este cálculo, para a disciplina Pesquisa Orientada (turma
PES599) do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde, para a qual computei apenas as
4,0 horas semanais dedicadas à orientação das mestrandas matriculadas na disciplina. No total,
tais atvidades somaram 25,32 horas.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 14 de março de 2018.
João Luiz de Miranda
Matrícula SIAPE; 3182122
DCB /FCBS / UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Informo que o as informações constantes no relatório de encargos docentes do segundo
semestre letivo de 2018 foram cumpridas.
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Encargos didátcos – 1º semestre de 2019:
Turmas de licenciatura e bacharelado em educação fsica – disciplina: Anatomia Humana (DCB001 – D e
DCB001 – DB)
Carga horária: 75 h/a
Créditos ministrados: 08
Turmas de licenciatura em ciências biológicas – disciplina: Anatomia Humana aplicada às ciências biológicas (DCB092 – B)
Carga horária: 60 h/a
Créditos ministrados: 04
Preparação de aulas, trabalhos, avaliações e atendimentos aos alunos: 12 horas por semana
Projeto de ensino: CriAtvidade Física 2 (Edital PROAE 2017.2);
Coordenador
Carga horária semanal: 06 horas semanais

Carga horária semanal média: 30 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Atvidades Administratvas – 1º semestre de 2019:
Membro ttular do colegiado do curso de licenciatura em educação fsica – 01 hora semanal
Membro ttular do colegiado do curso de bacharelado em educação fsica – 01 hora semanal
Membro ttular do núcleo docente estruturante do curso de licenciatura em educação fsica – 01 hora
semanais
Membro ttular do núcleo docente estruturante do curso de bacharelado em educação fsica – 01 hora

semanais

Carga horária semanal média: 04 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Atvidades de Pesquisa – 1º semestre de 2019:

Orientação de trabalho de conclusão de curso: 02 horas semanais
Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Atvidades de extensão – 1º semestre de 2019:
Projeto de extensão: Implantação de um Centro de Referência Diabetes nas Escolas em Diamantna (Edital Pibex 2018.1);
Colaborador
Carga horária semanal: 01 hora semanal

Carga horária semanal média: 01 hora
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Outras atvidades – 1º semestre de 2019:
Orientação de monitoria: 06 horas semanais

Carga horária semanal média: 06 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 43 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 26 de março de 2019.

Luiz Gabriel Maturana
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
1º Semestre/2019:
Clínica Integrada II – ODO 091 (30 horas);
Farmacologia - DCB 045 (90 horas);
Farmacologia e Terapêutca – DCB 108 (45 horas);
Terapêutca Medicamentosa em Odontologia – PPO 701 (30 horas);
Estágio em Docência III Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPO711 (45 horas);
Pesquisa Orientada Programa de Pós-Graduação em Odontologia - PPO599 (150 horas).
Carga horária semanal média: 26 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro do Colegiado do Curso de Odontologia;
Membro do Colegiado do Curso de Enfermagem;
Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1) Orientação de Iniciação Cientfca: Anna Marina Teixeira Rodrigues Neri (Bolsa Fapemig).
2) Co-orientação de Mestrado Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Késsia Nara
Andrade Sales).
3) Co-orientação de Doutorado Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Juciane
Fagundes Durães Benitez).
4) Orientação de Doutorado Programa de Pós-Graduação em Odontologia (Ricardo Lopes
Rocha e Patrícia de Oliveira Lima).
5) Coordenador de Projeto de Pesquisa: Prevalência de alteração de fuxo salivar e halitose
em idosos e fatores associados – Protocolo: 3652019.

6) Colaborador do Projeto de Pesquisa: Análise da resistência coesiva de resinas compostas
com prazo de validade expirado – Protocolo: 6362018.
7) Vice-Coordenador de Projeto de Pesquisa: Avaliação da efcácia da analgesia preemptva
multmodal de Nimesulida e Cloridrato de Tramadol versus Dexametasona no controle de
dor, edema e trismo após a extração de terceiros molares inferiores Protocolo -: 3842019
Carga horária semanal média: 05 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparação de aulas e correção de provas da graduação;
Preparação de aulas e e correção de provas da pós-graduação (mestrado e doutorado);
Confecção de artgos cientfcos;
Artig*s submetid*s em pr*cess* de c*rreço*:
01) Avaliação de informações contdas nas bulas de medicamentos por estudantes;
02) Utlização da ftoterapia e plantas medicinais como prátca terapêutca pela visão de
estudantes de enfermagem;
03) Uso de contraceptvos orais de emergência entre estudantes universitárias;
04) Preemptve administraton of traumeel s® versus dexamethasone in loCer third molar
surgeries: a randomized, triple-blind clinical trial;
05) fatores determinantes no atendimento a vítmas de parada cardiorrespiratória pelos serviços
pré-hospitalar: uma revisão integratva;
06) Insttuição de Ensino e Serviço de Saúde: entendimentos, desafos e contribuições;
07) Violência obstétrica: percepções de enfermeiros obstétricos em uma maternidade de Minas
Gerais.
Artig*s aceit*s:
1) Usos de substâncias psicoatvas entre estudantes universitários;
Carga horária semanal média: 3 horas semanais

Observações
Esclareço que tve que omitr 31 horas no campo outras atvidades (preparação de aulas da
graduação e pós-graduação) por exceder o limite de carga horária máxima semanal, de acordo
com instruções repassadas pelos órgãos superiores.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 18 de março de 2019.

Marcos Luciano Pimenta Pinheiro
Assinatura do docente.

ANEXO I

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES do 2º semestre de 2018: Informo que as atividades
previstas para o o 2º semestre letivo de 2018 foram desenvolvidas, excetuando a comprovação de
orientação de monitoria, já que a monitora não entregou a documentação em tempo hábil ao DAAPROGRAD, mas as monitorias aconteceram normalmente bem como meu tempo dedicado ás
orientações.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES 1º Semestre 2019
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
1- Disciplina Graduação
Nome da
Disciplina
Turma
Disciplina
Bioquímica
DCB 019
O
Bucal

Período

Alunos

2º

36

DCB 074

Bioquímica

O

1º

36

DCB 074

Bioquímica

E

1º

36

DCB 074

Bioquímica

I

1º

36

Horários das Aulas
Segunda: 10:00 às 12:00
Sala 07 (Camp I - Pred II )
Segunda: 07:00 às 10:00
Sala 07 (Camp I - Pred II )
Terça 10:00 às 12:00 Sala
12 (Camp I - Pred II )
Segunda: 07:00 às 10:00
Sala 07 (Camp I - Pred II )
Terça 14:00 às 16:00 Sala
12 (Camp I - Pred II )
Segunda: 14:00 às 17:00
Sala 104 Pav III Camp JK
Terça 08:00 às 10:00 Sala
12 (Camp I - Pred II )

Créditos

C.H.
Doc.

C.H. S.
Doc.

2

30

2,00

5

75

5,00

5

75

5,00

5

75

5,00

2. Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino. (10horas semanais)
3. Projeto Proae "Bioquímica Bucal na prática: a relação entre o estilo de vida e a saúde bucal dos
moradores de asilo" registro 2018.D.2.20.039.0 . (2horas semanais)
4. Orientação de monitoria da disciplina de bioquímica (2horas semanais)

Carga horária semanal média: 32horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:00horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1. Projetos
Projeto

Início

Término

6432018

01/08/2018

31/07/2019

Título do Projeto
Produção de biogás a partir de codigestão anaeróbia
de vinhaça de etanol e glicerol residuais

C. H. S. Doc.
2,00

3652019
2.

Prevalência de alteração de fluxo salivar e halitose
2,00
em idosos e fatores associados
Orientação de aluno bolsista de iniciação científica: O Projeto 6432018 possui um bolsista vinculado (2
horas semanais).
14/03/2019

14/03/2022

3. Orientação de aluno de pós-graduação: O Projeto 3652019 possui um aluno de doutorado vinculado, ao
qual sou co-orientador (2 horas semanais).

Carga horária semanal média: 8horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média00horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:00horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 14 de março de 2019.

Professor Marcus Henrique Canuto

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

2019.1
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação Exclusiva, além de
assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá
participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades
de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Docente: Dr. Marivaldo Aparecido de Carvalho
Lotação: Departamento de Ciências Básicas,
FCBS/UFVJM
SIAPE: 1550797

Atividades de Ensino*
Graduação:
DCB056 Fisioterapia 45H 3 horas semanais
DCB056 Odontologia 45H 3 horas semanais
DCB056 Farmácia
45H 3 horas semanais
DCB056 Enfermagem 45H 3 horas semanais
Pós-graduação:
SSA750 A IDÉIA DE NATUREZA E AS PRÁTICAS SOCIAIS DE CURA PROG. DE PÓS GRAD. EM
SAÚDE, SOCIEDADE E AMBIENTE. 45 h – Mestrado professional SASA – 3 horas semanais

SSA599 – Pesquisa orientada – 60h - Mestrado profissional SaSA – 4 horas semanais
(3 discentes)

Carga horária semanal média: 12 horas na graduação + 7 horas na pós-graduação
Total: 19 horas/semana
Mais 12 horas para: preparação de aula (4 horas), correção de provas (4 horas) e
atendimento a alunos (4 horas)
Total: 31 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Vice-Coordenação do Mestrado Acadêmico ERU (FIH/UFVJM)
Portaria n 776 23/03/2018 1 horas semanais
Colegiado de curso – Mestrado Stricto Senso Estudos Rurais portaria n 017 de
12/03/2018. 3 horas semanais

Representante suplente da CPPG portaria PRPP n 018 de 13 de março de 2018. 1h
semanal
Representante da câmara departamental do DCB. 1h semanais
Suplente da Congregação da FIH-UFVJM. 1h semanais

Carga horária semanal média: 7 horas/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Protocolo:52019
07/01/2019 01/02/2020 ENTRE O CULTURAL E O PSICOPATOLÓGICO:
uma revisão sistêmica dos aspectos psicossocioculturais associados ao suicídio em comunidades
indígenas brasileiras. Projeto em Execução. 3 horas por semana
Protocolo: 6372018 02/08/2018 02/10/2019 A UTILIZAÇÃO DE PAPEL EM UMA
UNIVERSIDADE FEDERAL EM MINAS GERAIS: EM BUSCA DO USO DE PAPEL DE FORMA
SUSTENTÁVEL. Projeto em Execução 3 horas por semana.

Carga horária semanal média: 6 horas/semana

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto Programa Liberdade na Rádio colaborador 2 horas
Ações de extensão do Comitê em educação em Direitos Humanos da UFVJM
colaborador 4 horas.
Projeto “papel social” nº 327255.1864.32735112032019 vice coordenador. 03:30

Carga horária semanal média: 9:30 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Representante do CONSIC 00:30 hora semanal
CDH – Comitê de Direitos Humanos na UFVJM. Portaria n. 2.420 de 28/08/2017. 2
horas/semana
Membro do NEABI-UFVJM 2 horas semanais

Carga horária semanal média: 4:30 horas/semana

Observações
Comunico que realizei as atividades do semestre passado 2018-2. Estarei entregando em abril/19 relatório final para PRiOEXC do Projeto Extensão: A comunidade e seus narradores: a historia do lugar por
seus moradores. E participei de 4 defesas de mestrado, tinha projetado , mas data de um mudou
para esse semestre/2019-1. Porém participei de 4 qualificaaçes que não tinha indicado no registro de
encargos docente de 2018-2.

Para esse semestre 2019-1indico

- As minhas atividades chegam a 58:00 horas semanais.
- Possível submissão de capítulo. (projeção)
- Defesas de mestrado 2 nesse semestre. (projeção)

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão
informados à chefia imediata.

Diamantina, 14 de março de 2019

Prof. Marivaldo Aparecido de Carvalho

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
OBSERVAÇÕES REFERENTES AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
ENCARGO DOCENTE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018:
As atividades descritas no Registro de Encargos Docentes referente ao segundo semestre de 2018
foram realizadas.

Atividades de Ensino*
1) Farmacologia Básica Fisioterapia DCB096
2) Farmacologia Básica Nutrição DCB096
4) Orientação de monitoria:
5) Orientação de TCC;

Carga horária semanal média: 28hs
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

1) Representação departamental
2) Representação no conselho de extensão (membro suplente)
3) Representação no colegiado de odontologia (membro suplente)

Carga horária semanal média:1h

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1) Orientação de trabalho de conclusão de curso: Medicina integratva no tratamento da
dependência de substâncias de abuso:
2) Grupo de estudo: Saúde e arte feminina a partr da dança de estlo tribal
Carga horária semanal média:3hs
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

1) Coordenação do projeto :Saúde e aprofundamento da arte feminina a partr da dança de
estlo tribal
2) Coordenação do projeto: Prátcas corporais integratvas para usuários e dependentes
químicos do centro de atenção psicossocial em álcool e drogas
3) Colaboradora do projeto: Fatores associados à evasão e retenção no departamento de
ciências básicas
Carga horária semanal média:7hs
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Partcipação como aluna do projeto de extensão tai chi chuan
Partcipação na disciplina de Ioga do departamento de Educação Física
Partcipação em congresso e simpósios relacionados aos projetos de extensão registrados
Carga horária semanal média:1h

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data.
Melissa Monteiro Guimarães
Assinatura do docente.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS
PATOLOGIA 2018/2

Registro Semestral de Encargos Docentes

Profa. Dra. Nádia Lages Lima

Declaro que cumpri todas as atividades registradas no documento 2018/02.

Diamantina, 19 de março de 2019.
Profa. Dra. Nádia Lages Lima
Patologia/DCB/FCBS/UFVJM
Registro Semestral de Encargos DOCENTES 2019/2
Lages Lima

Profa. Dra. Nádia

Atividades de Ensino:







Aulas teóricas e práticas – DCB077 2019/1 = 06 horas semanais
Aulas teóricas e práticas – DCB095 2019/1 = 04 horas semanais
Preparo ministrar aulas teóricas = 02 horas semanais
Preparo ministrar aulas práticas = 02 horas semanais
Tempo reservado para reforço necessidades individuais = 02 horas semanais
Tempo médio para preparo e correção das atividades avaliativas = 04 horas semanais

Atividades Administrativas:


Tempo com reuniões DCB ou atividades afins = 02 horas semanais

Atividades de Pesquisa:





Integrante da equipe do projeto “Perfil Fitoquímico e Estudo Biomonitorado de Atividades Antiinflamatórias e Antitumoral da Miconia ferruginata¨.Aceito CNPq
21/09/2018 e Coordenado pela Profa. Dra. Helen Rodrigues Martins.
Tempo medio para revisão literatura correlata = 02 horas semanais
Tempo médio para coorientar doutoranda Poliana R. Barroso e leitura das lâminas
do projeto no modelo cego = 04 horas semanais

Atividades de Extensão


Tempo médio para a emissão de laudos histopatológicos (região bucomaxilofacial) junto com o Prof. Dr. João Luiz de Miranda = 04 horas semanais
Outras atividades




Atualização do material didático = 04 horas semanais
Transporte campus JK e tambem para campus 1 = 04 horas semanais

Carga horária semanal média = 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão
informados à chefia imediata.
OBSERVAÇÃO: Necessário esclarecer que durante o semestre ocorrerá o processo da
minha aposentadoria.

Diamantina, 19 de março de 2019.
Profa. Dra. Nádia Lages Lima
Patologia/DCB/FCBS/UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução

9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2
(dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Essis*r
Encargos didátcos:
O 2018/1 Turma de Odontologia (BMF) 60 créditos , 4 horas semanais

N 2018/1 Turma de nutrição 75 créditos , 2 horas semanais

E 2019/1 Turma de Enfermagem 120 créditos , 8 horas semanais

Preparação de Aulas e seleção de Peças Anatômicas para aulas prátcas (10 Horas)

Carga horária semanal média: 24 horas
*Atvidade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Admisistrativasr
Atvidades Administratvas:
Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) (06 horas)
Curso de odontologia
Curso Nutrição
Vice-Chefe do Departamento de Ciências Básicas (08 horas)

Carga horária semanal média: 14 horas
*Informar somente atvidades com registro ofcial da Insttuição.

Atividades de Pesuuisar

2222016 28/03/2016

10/12/2019

Atenção Odontológica à
Gestante: perfil
epidemiológico, fatores
associados, ações de
promoção e prevenção à
saúde e impacto na
qualidade de vida

6992017 30/08/2017

30/12/2019

ASSOCIAÇÃO ENTRE
CAPITAL SOCIAL E
CONDIÇÕES BUCAIS DE
CRIANÇAS DE 08 A 11
ANOS

Colaborador(a)

Projeto em
Execução

Pesquisador(a)

Projeto em
Execução

Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atvidades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Evtesso* e/*u Culturar
Projeto de extensão: Diabetes nas escolas Coordenador: Prof Edson Silva , atuo como colaborador

Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atvidades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Desenvolvimento do projeto de extensão : Conversando sobre o piercing, a ser elaborado
neste semestre 2019 /1

Carga horária semanal média: 40 horas

Observações

Considerando uma hora destnada à atenção aos alunos, correção de provas e preparação da
aula, a minha carga horária irá para 28 horas neste semestre.
Atvidades de pesquisa e Extensão no mínimo de 06 horas semanais
Atvidade como Vice-Chefe DCB 6 horas
Reuniões e atvidades NDE 06 horas
Vice Chefa 08 horas

Carga horária semanal média total: 54 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 14 de março de 2019

Paulo Messias de Oliveira Filho
ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didátcos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de
31 de julho de 2018, do CONSU, deverá partcipar, de modo contnuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atvidades administratvas; II – Atvidades de pesquisa; III – Atvidades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atvidades.

OBSERVAÇÕES REFERENTES AOS DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
ENCARGO DOCENTE DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018:
As atividades descritas no Registro de Encargos Docentes referente ao segundo semestre de 2018
foram realizadas.

Atividades de Essis*r
Disciplisa DCB 057 – N: Histologia e Embriologia – Carga Horária: 60 h/a
Disciplisa DCB 057 – F: Histologia e Embriologia – Carga Horária: 60 h/a
Disciplisa DCB 102 – O: Histologia Bucal – Carga Horária: 75 h/a

Carga horária semanal média: 11 horas
*Atvidade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Admisistrativasr
Chefe de Departamest*: Portaria Nº 2.090 designar ROBSON CAMPOS SILVA - Professor Associado,
para exercer a Função Gratfcada de CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS - FG 1.

Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atvidades com registro ofcial da Insttuição.

Atividades de Pesuuisar
3182019: Pesquisador. Simbiótco e antbiótco na larvicultura de tlápias

8232018: Coordenador. Formação das gônadas de tlápias do Nilo Oreochromis nilotcus em
condições normais e submetdas a tratamento hormonal

Escrever e encaminhar para revista cientfca o trabalho referente ao projeto: Formação das
gônadas de tlápias do Nilo Oreochromis nilotcus em condições normais e submetdas a
tratamento hormonal

5172018: Vice Coordenador: Desenvolvimento ontogenétco de larvas de Curimbatá
(Prochilodus lineatus);

9822017: Pesquisador. Manutenção da qualidade da água em sistema intensivo de cultvo.

9822017: Pesquisador. Manutenção da qualidade da água em sistema intensivo d cultvo

Carga horária semanal média: 04 horas
*Informar somente atvidades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Evtesso* e/*u Culturar
Desenvolvimento de Ferramentas didátcas para otmizar o processo de ensino aprendizagem na
disciplina de Histologia e Embriologia (DCB 057), registrado no PROAE com dois bolsistas.

Carga horária semanal média:4 horas
*Informar somente atvidades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes;
Preparação de aulas;

Elaboração e correção de provas e estudos dirigidos;
Estudo de conteúdo didátco/teórico/cientfco.

Carga horária semanal média: 11 horas

Observações
Para totalizar 40 horas semanais fui obrigado a subestmar as horas dedicadas à Chefa de
Departamento, aos Projetos de Pesquisas e ao Projeto da PROAE.

Carga h*rária semasal média t*tal: 40 h*ras.

Declaro que cumprirei todas as atvidades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefa imediata.
Diamantna 19 de março de 2019

Robson Campos Silva
Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES – 2019.1
PROF. SANDRO HENRIQUE VIEIRA DE ALMEIDA
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo

menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Avaliação do Plano do Semestre de 2018.2:
- As atividades propostas para o semestre de 2018 foram cumpridas conforme planejamento
realizado.

Atividades de Ensino*
RSI025 A - SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Especialização em Residência
em Saúde do Idoso - 2h
DCB010 I – PSICOLOGIA - 3h
DCB101 I - PSICOLOGIA APLICADA A FISIOTERAPIA - 2h
DCB054 E - PSICOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM - 4h
Encargos Didáticos - 11 h
Carga horária semanal média: 22h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro titular não nato do Colegiado de Curso de Fisioterapia – 1h
Membro da Câmara Departamental – DCB – 1h
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atividade de orientação em Iniciação Científica – projeto de pesquisa em desenvolvimento, ainda
não registrado – tema: Depressão em estudantes - 2h
Atividade de orientação em Iniciação Científica – projeto de pesquisa em desenvolvimento, ainda
não registrado – tema: Atividades lúdicas em fisioterapia - 3h
Atividade de ensino em desenvolvimento ainda não registrado, elaborado em conjunto com
estudante: investigação e elaboração de estratégias de ensino-aprendizagem promotores de
desempenho escolar e saúde mental - 4
Atividade de ensino em desenvolvimento ainda não registrado: elaboração e execução de curso de
curto prazo sobre morte para cursos da área de saúde (atividade piloto a ser realizada com o curso
de fisioterapia) - 2
Atividade de pesquisa em história da psicologia (sem participação estudantil) – 5h

Carga horária semanal média: 4h

Observações
As atividades declaradas acima estão em início de planejamento e execução, sendo as mesmas a
seu tempo registradas nos órgãos competentes.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 28 de setembro de 2018.

Sandro Henrique Vieira de Almeida

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*


Disciplina Graduação
Nome da
Disciplina
Turma
Disciplina

Período

Alunos

DCB011

Sociologia

I

2º

36

DCB011

Sociologia

N

1º

29

Horários das Aulas
Segunda: 09:00 às
12:00 Sala 144 (Camp II
- Pred DCB )
Terça: 09:00 às 12:00
Sala 144 (Camp II Pred DCB )

Créditos

C.H.
Doc.

C.H. S.
Doc.

3

45

3

3

45

3

DCB011

Sociologia

O

1º

36

Terça: 14:00 às 17:00
Sala 144 (Camp II Pred DCB )

3

45

3

1.
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino. (10 horas semanais)
2.
Orientação de monitoria da disciplina de Sociologia(2 horas semanais)

Carga horária semanal média: 21h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades de Pesquisa*
 Projetos
Projeto

Início

Término

3142019

05/03/2018

05/03/2020

Título do Projeto
Caracterização das representações sociais do
processo saúde e doença de indivíduos atendidos
em uma Estratégia Saúde da Família

C. H. S. Doc.

PRÁTICAS TRADICIONAIS DE CURA: poder
mágico e espiritual das plantas medicinais nos
7312018 29/08/2018
20/09/2019
rituais das comunidades quilombolas em
Itamarandiba, Minas Gerais
 Orientação de mestrandos: 2 com casrga horária de 2h semanais
 Orientação de estudante de graduação em Iniciação Científica - 2h/s

2,00

2,00

Carga horária semanal média: 6 h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades Administrativas*
Membro do Colegiado Curso de Nutrição - 4h mensal
Carga horária mensal: 4h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
PROCARTE: Memórias e Saberes Contados, Cantados & Bordados - 3 emanais
PIBEX: Horta Comunitária “Jovem de Capivari" - 3 semanais
Carga horária semanal média 6h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
SSA552 - Interdisciplinaridade e Filosofia das Ciências no Mestrado Saúde, Sociedade e Ambiente - 4h/s
SSA599 - Pesquisa Orientada - 2h/s

Carga horária semanal média: 6h
Observações

Carga horária semanal média total: 40 hs.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 18 de março de 2019.

Professora Silvia Regina Paes

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
1º SEMESTRE – 2019
Atividades de Graduaço*
Disciplinas:
 Fisiologia Humana – DCB 050 (90 Horas) – Curso de Odontologia – (06 H*ras Semasais)
 Fisiologia dos Sistemas – DCB 097 (75 Horas) – Curso de Farmácia – (05 H*ras Semasais)
Atividades de Pós-Graduaço*
Disciplinas:
 Estágio em Docência – CIF 500 (30 Horas) – Mestrado PPGCiFarm – (02 H*ras Semasais)
 Pesquisa Orientada – CIF 599 (30 Horas) – Mestrado PPGCiFarm – (02 H*ras Semasais)
 Estágio em Docência II – PPO 506 (45 Horas) – Mestrado PPGODONTO – (03 H*ras Semasais)



Pesquisa Orientada I – PPO 598 (60 Horas) – Mestrado PPGODONTO – (04 H*ras Semasais)
Carga horária semanal média: 22 Horas Semanais

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*





Membro Titular do Colegiado de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia /UFVJM
Membro Suplente da Comissão de Étca no Uso de Animais (CEUA/UFVJM)
Coordenador do Biotério Setorial do CIPq/UFVJM
Professor Responsável pelo Laboratório de Ensaios Biológicos (LEB CIPq/UFVJM)
Carga horária semanal média:04 Horas Semanais

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesuuisar










Colaborador no projeto de pesquisa Tr*mb*s ves*s*s em paciestes e rat*s em us* de
cateter ves*s* cestral: uma asálise sumérica, e c*mparativa d* perfl clísic*, bi*uuímic* e m*rf*estrutural – Protocolo 5642017
Colaborador no projeto de pesquisa Mic*sia ferrugisata DC.: estud* bi*m*sit*rad* e
avaliaço* das atividades astiisnamatórias e astitum*ral – Protocolo 7682018
Colaborador no projeto de pesquisa Efeit*s d* Cary*car brasiliesse s*bre a resp*sta
imuse de camusd*sg*s – Protocolo 8972016
Colaborador no projeto de pesquisa Isvestigaço* de pr*priedades imus*m*dulatórias
d* óle* de peuui (Cary*car brasiliesse) – Protocolo 9542017
Coordenador do projeto de pesquisa Isvestigaço* d*s mecasism*s celulares e bi*m*leculares esv*lvid*s sa atividade astiedemat*ggsica e asti-isnamatória d* gel *vyn*wer® e avaliaço* da efcácia deste gel em m*del* de edema bucal em rat*s – Protocolo 6582018
Coordenador de projeto de pesquisa aprovado no Edital Universal CNPq
Colaborador no projeto de pesquisa Asálise ft*uuímica de partes aéreas e de raízes da
eri*sema campestre var. macr*phyllum (grear) F*rtusat* – Protocolo 922019
Carga horária semanal média: 14 H*ras Semasais

*Informar somente atvidades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina 18 de Março de 2019.

Prof. Dr. Wagner de Fátima Pereira
Disciplinas de Fisiologia Humana e Fisiologia dos Sistemas
Departamento de Ciencias Básicas – DCB/ FCBS/ UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas que ministro na graduação para os cursos de Ciências Biológicas no 1º. semestre de 2018:

1. GENÉTICA (BIO 021)-4 horas/semana;
2. BIOLOGIA MOLECULAR (BIO 032)-4 horas/semana;
3. PRÁTICAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS NATURAIS I (BIO 097)-1 hora/semana;
Carga horária semanal média:9 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto de Pesquisa cadastrado na PRPPG:
1-

Efeitos da nutrição e de pesticidas na saúde de abelhas nativas - 8h/semana

Carga horária semanal média:8h/semana

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Redação de artigos científicos: 8 horas/semana;
-Alunos de iniciação científica e pós-graduação (em orientação e co-orientação): 8 horas/semana
- Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino- 7 horas/semana.

Carga horária semanal média:23 horas/semana

Observações
-Serei candidata a vice-coordenação do PPGBA, e caso eleita, destinarei 2h das 8h/semana de
atendimento aos alunos de IC e pós-graduação para esta atividade administrativa.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 12 de março de 2019,
Anete Pedro Lourenço

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas que ministro na graduação para os cursos de Ciências Biológicas e Ciências Agrárias
(Agronomia e Engenharia Florestal, no 1s de 2019:
1- BIOLOGIA DE CRIPTÓGAMAS (BIO 105)- 4 horas/semana;
2- PRÁTICAS DE ENSINO EM CIÊNCIAS NATURAIS III (BIO 116)- 3 horas/semana;
3- TAXONOMIA VEGETAL (BIO 030)- 6 horas/semana;

Carga horária semanal média: 13 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1- Chefia do Departamento de Ciências Biológicas- 10 horas/semana

Carga horária semanal média:10 horas/semana

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto de Pesquisa cadastrado na PRPPG:
1-

Associação do quiabo-da-lapa Cipocereusminensis (Werderm.) F.Ritter com cupinzeiros de

Nasutitermessp.: interação incidental ou mutualismo animal-planta? Implicações para a conservação de
uma espécie de Cactaceae endêmica do Espinhaço- 2h/semana

Carga horária semanal média: 2h/semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Membro do Projeto “Diálogos entre Educação e Permacultura: formando professores para a
sustentabilidade”: 2h/semana;

Carga horária semanal média: 2 horas/semana

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Redação de artigos científicos: 2 horas/semana;
- Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e

demais atividades didáticas pertinentes ao ensino- 11 horas/semana.

Carga horária semanal média: 13 horas/semana

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 25 de março de 2019,

Carlos Victor Mendonça Filho

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplina BIO 010 - Citologia e Histologia/ Departamento De Ciências Biológicas – 60 horas- 3
turmas: Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Educação Física e Licenciatura em
Educação física - 8 horas Semanais + 8 semanais para atendimento a discentes, elaboração e
correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades didáticas pertinentes
ao ensino.

Disciplina BIO097- Prática de Ensino em Ciências Naturais/ Departamento de Ciências
Biológicas- 45 horas- Turma: Licenciatura em Ciências Biológicas – 1 hora Semanal em sala de
aula + 2 horas semanais em acompanhamento + 3 horas semanais para atendimento a discentes,
elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades
didáticas pertinentes ao ensino.

Disciplina BIA 601- Morfologia Interna e Fisiologia de Insetos - Programa de pós-graduação em
Biologia Animal - 45 horas - 3 horas Semanais + 3 semanais para atendimento a discentes,
elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades
didáticas pertinentes ao ensino.
Carga horária semanal média: 28 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
PORTARIA N.º 2138, DE 31 DE JULHO DE 2018 – Membro suplente do Conselho de

curadores.
Membro do Colegiado de Curso da Pós graduação em Biologia Animal. 1 hora semanal
Carga horária semanal média:1 hora
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
492017- Efeitos do herbicida Isoxaflutole, utilizado na cultura do eucalipto, no corpo gorduroso e
hemolinfa de Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae) - 8 horas Semanais.
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Organização de um minicurso de 30 horas sobre comportamento animal para comunidade
acadêmica e para professores do ensino médio e fundamental- A ação será cadastrada na Pro
reitoria de Extensão –3 horas semanais

Confecção de um artigo sobre a influência da informação química na facilitação Social , trabalho

não cadastrado na PRPPG.

Carga horária semanal média: 3 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina 19 de Março de 2019.

Assinatura do docente.
Conceição Aparecida dos Santos

ANEXO I (RESOLUÇÃO Nº09, DE 31 DE JULHO DE 2018)
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Profa. Dayana Maria Teodoro Francino
(DCBio/FCBS)

Atividades de Ensino*
DISCIPLINAS DA GRADUAÇÃO
BIO029 – MORFOLOGIA E ANATOMIA VEGETAL (6 h/a semanais presenciais)
BIO105 – BIOLOGIA DE CRIPTÓGAMAS (4 h/a semanais presenciais)
BIO112 –PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS NATURAIS II (1 h/a presencial + 2h/a não presenciais)

Carga horária semanal média: 11 horas/aula presenciais+ 9 horas de atendimento aos discentes...,
total 20 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro titular do NDE (Núcleo Docente estruturante) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
- Membro suplente do Colegiado de Curso do Curso de Engenharia Florestal

Carga horária semanal média: 4 horas semanais
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- COORDENAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS
1) Avaliação morfoanatômica de Schizolobiumparahyba (Vell.) S.F.Blakecultivada em substrato
contaminado por doses distintas de cádmio (Registro PRPPG 6802017)
2) Anatomia foliar e do escapo floral de espécies dos complexos Paepalanthusaequalis e P. eriophaeus
(Eriocaulaceae): contribuições à taxonomia (Registro PRPPG 2102017)
3) Anatomia aplicada à taxonomia do complexo PaepalanthuspedunculatusRuhland (ERIOCAULACEAE)
(Registro PRPPG 9412016)

Carga horária semanal média: 6 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMO MEMBRO DA EQUIPE
- Avaliação anatômica relacionada ao estudo de crescimento de Anadenanthera peregrina em função da
adubação mineral e orgânica em competição com Urochloadecumbens(Registro PRPPG 5602018)
- Tricomas em Eriocaulaceae: morfologia e papel funcional (Registro PRPPG 7612018)

ORIENTAÇÃO DE ALUNOS
- Coorientação de um discente de doutorado do programa de pós graduação em Produção vegetal
(Samuel Giordanni)
OUTROS
- Revisão de artigos
- Participação como membro da comissão organizadora da VIII Semana da Biologia
- Participação como membro da comissão organizadora do 38º ERBOT (Encontro Regional de Botânicos)
- Submissão de um artigo e previsão de submissão de mais 2 artigos

Carga horária semanal média: 10 horas semanais

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina 02 de abril de 2019.
Profa Dayana Maria Teodoro Francino
Siape 1551488 (DCBio/FBCS)

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Metabolismo Vegetal – 60 horas
Anatomia e Sistemática Vegetal – 37 horas
Prática de Ensino em Ciências da Natureza – 45 horas
Trabalho de Conclusão de Curso I – 30 horas
Trabalho de Conclusão de Curso II – 60 horas

Carga horária semanal média: 15 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Vice-coordenadora de curso
Membro do Colegiado
Membro do Núcleo Docente Estruturante
Membro da Câmara Departamental

Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Projeto Proae aprovado em edital 01/2018 – 5,0 horas
Preparo de aulas/atividades pedagógicas/Correção de provas – 10,0

Carga horária semanal média: 15 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 26 de março de 2019
Elaine Cristina Cabrini

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGO DOCENTE - 1º SEMESTRE DE 2019
Profa. Fabiane Nepomuceno da Costa

Atividades de Ensino*
Disciplinas de graduação:
BIO 060 - ANATOMIA E SISTEMÁTICA VEGETAL (2,5h/a semanais presenciais)
BIO 016 – FARMACOBOTÂNICA (2h/a semanais presenciais)
A disciplina BIO 115 - MORFOLOGIA E ANATOMIA DE FANERÓGAMAS não será ofertada esse
semestre por falta de discentes matriculados, pois a disciplina mudou na ordem da grade.

Carga horária semanal média: 4,5h/a semanais presenciais + 4,5de atendimento aos discentes,
correção de atividades etc...
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Curadoria do Herbário DIAM (Portaria n. 560, de 16 de junho de 2008).

Carga horária semanal média: 4 horas semanais
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Coordenação dos seguintes projetos de pesquisa:
1. FLORA DO PARQUE NACIONAL DAS SEMPRE VIVAS, MINAS GERAIS (n. do registo na
PRPPG 5772014);
2. TRICOMAS EM ERIOCAULACEAE: MORFOLOGIA E PAPEL FUNCIONAL (n. do registo na
PRPPG 7612018).

Carga horária semanal média: 08 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
1. Presidente da comissão de organização do evento “39º Encontro Regional de Botânicos - MG, BA
e ES”. Submetida no edital Proexc 03/2018 - EDITAL DE REGISTRO, ACOMPANHAMENTO E
CERTIFICAÇÃO DE AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA - FLUXO CONTINUOcom o número de
protocolo: 315386.1665.69896.04122018

Carga horária semanal média:06
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Participação efetiva nas reuniões do Conselho Consultivo do Parque Nacional das Sempre-Vivas,como
representante da UFVJM, e também da câmara temática criada dentro do Conselho para discutir e
ajudar na elaboração dos Termos de Compromisso.
- Orientação de 02 discentes do Curso de Ciências Biológicas em TCC.
- Orientação de um discente da Pós-Graduação do Programa de Pós Graduação Saúde, Sociedade e
Ambiente.
- Co-Orientação de um discente da Pós-Graduação do Programa de Pós Graduação Saúde, Sociedade e
Ambiente.
- Revisão de artigos científicos (Revisora de diversas revistas científicas).
- Participação no Projeto Flora do Brasil 2020 como uma das responsáveis pela família Eriocaulaceae (sob
coordenação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro).
- Participação em projeto de pesquisa, sob coordenação da Profa. Vânia Regina Pivello, da Universidade
de São Paulo, aprovado no edital Chamada CNPq/Prevfogo-Ibama n. 33/2018.
- Submissão do artigo“How

big isPaepalanthus? A molecular phylogenyof a diverse

Neotropical monocotlineage”, no qual sou co-autora.
- Submissão de artigo, no qual sou co-autora, sobre proposição de nova classificação do gênero
Paepalanthus (Eriocaulaceae).
- Submissão de artigo sobre uma nova espécie de Paepalanthus de Minas Gerais.
- Colaboração no projeto “Caminho de Saint-Hilaire”, sob coordenação da secretaria de Turismo de
Diamantina.

Carga horária semanal média:13h

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 22 de março de 2019
__________________________________
Profa. Fabiane Nepomuceno da Costa

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Período: 1º semestre de 2019

Atividades de Ensino*
Departamento de Ciências Biológicas:
BIO041 - ORIENTAÇÃO PARA PRÁTICA PROFISSIONAL I: 2h/ semana
BIO117 - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 4h/
semana
BIO108 - TENDÊNCIAS DA PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS: 5h/ semana
BIO042 - ESTÁGIO DE ENSINO EM CIÊNCIAS: (165h/ semestre x 0,6) / 16 = 6h/ semana
BIO126 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS: (150/ semestre x 0,6) / 16 = 5h/
semana

Carga horária semanal média:22 horas/ semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1) Comitê de Ética e Pesquisa – CEP UFVJM: 05h/ semana
2) Núcleo Docente Estruturante – (NDE) – Biologia e Física (EAD): 1h/ semana
3) Colegiado dos Cursos de Licenciatura da DEAD e Biologia UFVJM: 1h/ semana
4) Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, Matemática e
Tecnologia: 3h/ semana

Carga horária semanal média:10h/ semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos de Pesquisa registrados na PRPPG:
Protocolo
Início
6102018

Nome

01/08/2018
31/07/2019

a

Implicações
da
neurociência
nas
práticas educativas em
ensino de ciências

Carga horária
semanal
2h/ semana

Carga horária semanal média:2h/ semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
SOENC: Seminários e Oficinas de Ensino de Ciências em espaços formais e não formais de educação
Protocolo: 291687.1753.302495.19112018: 2h/ semana

Carga horária semanal média:2h/ semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)
Reunião Semanal: 2h/ semana
Visita às escolas: 1h/ semana
Programa de Apoio ao Ensino (PROAE) – PROGRAD/UFVJM: Protocolo 2018.2.20.026.0
Atividades e reuniões semanais: 1h/ semana

Carga horária semanal média:4h/ semana

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 12 de março de 2019.
_______________________________________
Geraldo Wellington Rocha Fernandes
SIAPE 1505699

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

Atividades de Ensino*
DISCIPLINAS:

Citologia Geral (BIO002); Departamento de Ciências Biológicas; Carga horária total da disciplina: 60
horas; Oferecida para os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia, 8 horas semanais e mais
8 horas semanais de acordo com o Art. 9º da RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018.
Biologia do Desenvolvimento (BIO101); Departamento de Ciências Biológicas; Carga horária total da
disciplina: 45 horas; Oferecida para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 3 horas semanais e
mais 3 horas semanais de acordo com o Art. 9º da RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE

2018.

Carga horária semanal média:

22

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro Suplente do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), no período de 02 de junho de 2018 a 01 de
junho de 2021, conforme portaria Nº 1431 de 25 de maio de 2018.

Carga horária semanal média:

3

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
PROJETOS DE PESQUISA:

Efeitos do herbicida Isoxaflutole, utilizado na cultura do eucalipto, no
corpo gorduroso e hemolinfa de Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Hemiptera:
Pentatomidae); como aluno de doutorado no Programa de Pós-Graduação em
ProduçãoVegetal(PPGPV), no Departamento de Agronomia/FCA/UFVJM, sob
orientação do profº Marcus Alvarenga Soares e co-orientação da profª Conceição
Aparecida Santos (Protocolo nº 492017). 12 horas.
Morfo-histologia do corpo gorduroso de Podisus nigrispinus
(Dallas, 1851) (Hemiptera: Pentatomidae) contaminados por
Isoxaflutole. Como colaborador (Protocolo nº 5262017). 3 horas.
Carga horária semanal média:

15

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Participação das reuniões do Núcleo de Estudo em Manejo Integrado de Pragas (NEMIP). 1 hora.
Carga horária semanal média:

1

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data.
Diamantina, 11 de março de 2019.

José Bosco Isaac Junior
SIAPE nº 1199324

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplinas para o curso de Ciências Biológicas:
- Zoologia de Cordados, 60hs/aula
- Biologia da Conservação, 45hs/aula
Disciplinas para outros cursos:
- Zoologia Geral, 60hs/aula (Agronomia, Eng. Florestal e Zootecnia)
Pós-Graduação – Programa de Mestrado em Biologia animal (PPGBA)
- Ecologia de Vertebrados, 45h/aula

Carga horária semanal média: 11hs/aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Vice Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biologia Animal
Membro da Câmara Departamental do Curso de Ciências Biológicas
Membro da Comissão Permanente de Validação de Diplomas

Carga horária semanal média:5hs
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientações Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal (PPGBA)
- Projetos em andamento: protocolo número: 802019, 7572018

Carga horária semanal média:09hs
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Não há

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Revisão de periódicos para revistas nacionais e internacionais (02hs),
Redação de capitulo para o livro – American Marsupials (Editor Nilton C. Cáceres/UFSM)
Preparação de 03 artigos para publicação
Preparação de aulas, correção de provas e outras atividades didáticasrelacionadas as aulas de Graduação
e Pós-Graduação (09hs),
Carca horário atribuída segundo resolução CONSEPE n 15 de julho de 2013
- 04hs/aula

Carga horária semanal média: 15hs

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data. Diamantina 18 de março de 2019
Assinatura do docente.
Leonardo Guimarães Lessa

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas na graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas:
- Orientação para a Prática Profissional II: 2h/semana
- Estágio Supervisionado em Biologia: 7,2h/semana
- Metodologia do ensino de Ciências e Biologia: 6h/semana

Carga horária semanal média:
15 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: 2h/semana
- Membro do Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas: 1h/semana
- Membro da Câmara Departamental do Departamento de Ciências Biológicas/FCBS: 1h/semana
- Membro da Comissão de implementação do Projeto Encontro de Saberes da UFVJM: 1h/semana
- Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências, Matemática e
Tecnologia: 2h/semana

Carga horária semanal média:

7 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenadora da pesquisa: ANÁLISE DAS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EM CIÊNCIAS NATURAIS
NAS ESCOLAS VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL E SECRETARIA MUNICIPAL
DE ENSINO DE DIAMANTINA: 2h/semana
Vice–coordenadora da pesquisa: Análise das proposições curriculares e metodológicas de grupos
de pesquisa em ensino de Ciências para a melhoria da educação básica e ensino superior na região
do Vale do Jequitinhonha-MG: 1h/semana

Carga horária semanal média:
3 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Coordenadora do Projeto “Diálogos entre Educação e Permacultura: formando professores para a
sustentabilidade”: 3h/semana

Carga horária semanal média:
3 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Coordenadora do Projeto PROAE: “Acervo didático do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas”:
2h/semana
Membro do Projeto PROAE: “RECURSOS PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA DE ENSINO NAS AULAS DE

FISIOLOGIA VEGETAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS” 1h/semana
Membro do Projeto PROAE: “IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E ATIVIDADES
DIFERENCIADAS PARA O COMBATE À RETENÇÃO E EVASÃO NA UFVJM” 1h/semana
Coordenadora de área do PIBID Biologia: 8h/semana

Carga horária semanal média:
12 horas

Observações
Não estão contabilizadas neste registro a atuação como parecerista de artigos para revistas e congressos,
bem como a participação em bancas de TCC, mestrado e doutorado e a participação em eventos
acadêmicos, além da produção de artigos/livros etc.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 11 de março de 2019.

Luciana Resende Allain

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
*Declaro

que cumpri INTEGRALMENTE as atividades propostas de encargos docentes no
segundo semestre de 2018.
Atividades de Ensino*
BIO 099 – PRATICA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO E SOCIEDADE – turma B 2018/2 carga horária:30
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma B 2018/2 carga horária:45
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma BI 2018/2 carga horária:45
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma Q 2018/2 carga horária:45
BIO 111- POLÍTICAS EDUCACIONAIS – turma B 2018/2 carga horária:75
Carga horária semanal média: 21 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
MEMBRO DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DA BIOLOGIA 2018
Carga horária total: 30 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
NÃO HÁ
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
1) JEQUITICANTO BATENDO ROUPA, CANTANDO A VIDA

REGISTRO PROEXC nº
2) TECNÓLOGOS VÃO À UNIVERSIDADE – visitas técnicas e estudos dirigidos
REGISTRO PROEXC nº 045.2.038-2011

Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparação para aulas de Graduação:
BIO 099 – PRATICA DE ENSINO EM EDUCAÇÃO E SOCIEDADE – turma B 2018/2 carga horária:30 2h/semana (1 teórica e 1 prática)
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma B 2018/2 carga horária:45 – 3h/semana (2 teóricas e 1
prática)
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma BI 2018/2 carga horária:45 (2 teóricas e 1 prática)
BIO 100 – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO- turma Q 2018/2 carga horária:45 (2 teóricas e 1 prática)
BIO 111- POLÍTICAS EDUCACIONAIS – turma B 2018/2 carga horária:75 ( 4 teóricas e 1 prática)

Carca horário atribuída segundo resolução CONSEPE n 15 de julho de 2013 (04hs/aula)

Carga horária semanal média:

Observações
NELAS – GRUPO DE PESQUISA / CNPQ – 2 HORAS SEMANAIS

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data. Diamantina 01 de Outubro de 2018
Lucirleia Alves Moreira Pierucci
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
DisciplinasdocursodeLic.emCiências Biológicas:
BIO096 - Biodiversidade,2h/semana
BIO109 - Ecologia, 4h/semana
BIO119 - Educação Ambiental, 4h/semana
BIO040 - Trabalho de conclusão de curso I, 3h/semana
BIO043 - Trabalho de conclusão de curso II, 4h/semana
Em sala de aula = 17h/semana + 17h/semana de preparo de aulas = 34h/semana

Carga horária semanal média: 34 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação de curso = 16h/semana
Carga horária semanal média: 6 horas/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto “Conserva Mundi: educação ambiental nos vales do Jequitinhonha e Mucuri”, no. de registro na
Proexc: 102.2.203-2017. Vigência ago/2018 a jul/1029.

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Representante institucional nos fóruns:
- ConselhogestordoMosaicodeÁreasProtegidasdoEspinhaço:AltoJequitinhonha–Serrado Cabral
- ComitêgestorestadualdaReservadaBiosferadaSerradoEspinhaço
Orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação de:
- Ana Lúcia Barbosa deAbreu
- Laíse Rodrigues Ribeiro

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 25 de março de 2019.

Maíra Figueiredo Goulart

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas que ministro na graduação para o curso de Ciências Biológicas no 2º. Semestre de 2018
•

Didática 60 horas/aula = 04 aulas

•

Gestão Educacional: 75 horas/aula: 05 aulas

•

Estágio em Gestão Educacional: 06 aulas

•

Orientação de Estágio em Gestão Educacional: 01 aula
•

•

Carga horária semanal média: 16 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
•

Vice - Chefia do Departamento de Ciências Biológicas- 01 horas/semana

•

Coordenadora do Estágio Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas – 02 horas/semana

•

Coordenadora do Programa de Residência Pedagógica Multidisciplinar de Ciências Biológicas e
Educação Física – 12 horas/semana

•

Coordenadora do Núcleo de Integração Educacional – 01 horas/semana
•

•

Carga horária semanal média:14 horas/semana

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto de Pesquisa cadastrado na PRPPG:
•
•

CINEMA E EDUCAÇÃO: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA EM
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO ALTO JEQUITINHONHA- MG.
Trabalho docente na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (Campus

Diamantina-MG): experiências e constituição da identidade docente.
•
•

Carga horária semanal média: 2h/semana

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Coordenadora do Projeto de ensino, pesquisa e extensão: “Linguagens do Cinema na Formação Docente”
- Educação do Olhar
- Membro do Projeto: Acervo Didático do Curso de Ciências Biológicas Educação

Carga horária semanal média: 1 hora/semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Docente Permanente do Programa de Pós Graduação em Educação – 01 horas/semana
- Pesquisa Orientada: 02 horas/semana
- Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais
atividades didáticas pertinentes ao ensino- 08 horas/semana.

Carga horária semanal média: 11 horas/semana

Observações
Por semestre a docente atua com a disciplina: Planos, Programas e Projetos do Programa de PósGraduação em Educação da UFVJM, perfazendo uma CH de 1,75 hora/aula

Carga horária semanal média total: 44 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 26 de março de 2019

Maria do Perpétuo Socorro de Lima Costa

ANEXO I
ENGARGOS DOCENTES
DOCENTE: Ricardo Andrade Barata
Lotação: Departamento de Ciências Biológicas
SIAPE: 1475834
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva

Atividades de Ensino*
Disciplinas ministradas
•

METODOLOGIA DO TRABALHO E DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
(BIO005): 3h semanais + atendimento a discentes, elaboração e correção de provas,

preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades didáticas pertinentes ao ensino
(3h)
•

PARASITOLOGIA (BIO127): 3h semanais + atendimento a discentes, elaboração e correção
de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades didáticas pertinentes ao
ensino (3h)

•

PRÁTICA DE ENSINO EM CIÊNCIAS NATURAIS I (BIO097): 3h semanais + atendimento a
discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais
atividades didáticas pertinentes ao ensino (3h)

•

MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA HUMANA (LECCN063): 20h semestrais

Carga horária semanal média: 18h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Cargos administrativos
•

Presidente da Comissão Permanente de Biossegurança (CPBio): 1h semanal

•

Membro do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal: 1h semanal

•

Tutor do Programa de Educação Tutorial (PET): 10h semanais

Carga horária semanal média:12h

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos sob coordenação: 4 horas semanais
•

Controle integrado da leishmaniose visceral em área endêmica no Estado de Minas Gerais

•

Avaliação da atividade do óleo essencial de Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. sobre
Lutzomyia longipalpis (Diptera: Psychodidae)

•

Biodiversidade e aspectos ecológicos de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) provenientes de
cavernas brasileiras
Projetos em colaboração: 2 horas semanais

•

Epidemiologia das doenças de transmissão vetorial no município de Unaí, Noroeste de Minas
Gerais. (Dengue, vírus da Zika, Febre Chikungunya, Leishmanioses e Febre Amarela)

•

Desenvolvimento de novas tecnologias para o diagnóstico rápido das leishmanioses e hanseníase

Carga horária semanal média: 6h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projetos em colaboração: 1 hora semanal

• Detecção de formas biológicas de parasitos intestinais em livros utilizados por estudantes de uma
universidade pública no Estado de Minas Gerais

Carga horária semanal média: 1h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
• Orientação de alunos da pós-graduação
• Revisão de trabalhos científicos
• Participação em bancas examinadoras
• Redação de artigos científicos

Carga horária semanal média: 3h

Observações

Carga horária semanal média total: 40 h

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 11 de março de 2019
RICARDO ANDRADE BARATA

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES – 1/2019
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas:
BIO004 – Biologia de Micro-organismos (60 horas) - 04 horas semanais
BIO033 – Fundamentos de Imunologia (60 horas) – 04 horas semanais
BIO112 – Prática de Ensino em Ciências Naturais II (45 horas) – 3 horas semanais
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas – 11 horas semanais
Carga horária semanal média: 22
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
“O professor de ciências e biologia das escolas públicas de Diamantina e suas perspectivas de
educação continuada”- Protocolo 8792018
Carga horária semanal média: 02
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Representação
Membro Titular representante dos docentes na Congregação da FCBS – 2 horas semanais
Membro Titular do Comitê de Ética em Pesquisa Humana – 12 horas semanais
Membro Suplente do Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Orientação
Carga horária semanal média:14

Observações
Projeto de pesquisa que será registrado na PRPPG e submetido ao CEP

“Perfil dos egressos do Programa de Educação Tutorial do curso de licenciatura em Ciências
Biológicas da UFVJM”
Projeto de extensão que será registrado na PROEX
“Ensino de ciências na educação básica: desenvolvimento de atividades experimentais
articulado à formação de professores”- Carga horária semanal média: 02

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 20 de março de 2019.

Prof. Rinaldo Duarte

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplinas para o curso de Ciências Biológicas:
- Zoologia de Invertebrados, 60hs/aula
- ,Processos Evolutivos I30hs/aula
- Processos Evolutivos II 60hs/aula
Disciplinas para o curso de Pós Graduação em Biologia Animal
- FILOGENIA DE GRANDESGRUPOS EM METAZOA 45hs/aula
- Pesquisa orientada 15hs/aula
Disciplinas para outros cursos:
- Zoologia Geral, 60hs/aula (Agronomia, Eng. Florestal e Zootecnia)

Carga horária semanal média: 16 hs/aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro da Câmara Departamental do Curso de Ciências Biológicas
Membro da Colegiado do Curso de Ciências Biológicas
Membro da Colegiado do curso de Pós Graduação em Biologia Animal
Membro da Do Conselho de Curadores e Vice Presidente da mesmo conselho

Carga horária semanal média: 6hs
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientações de mestrado , bolsistas Pibic e iniciação cientifica, sob os projetos protocolados 2882016,
10722016, 10732016, 3552017, 4992018, 8052018

Carga horária semanal média:10hs
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Não há

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Revisão de periódicos para revistas nacionais e internacionais (02hs),
Preparação de aulas, correção de provas e outras atividades didáticas relacionadas as aulas de
Graduação e Pós-Graduação (04hs),
Participação em coimissões de preparativos para Congresso de Malacologia (02hs)

Carga horária semanal média: 08hs

Observações
Não há

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data. Diamantina 14 de dezembro de 2018

Prof. Dr. Rodrigo Cesar Marques
Assinatura do docente.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas ministradas para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
Zoologia dos Invertebrados II – 5h/semana
Fundamentos de Matemática e Estatística –8h/semana
Disciplinas ministradas para os cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia
Zoologia Geral – 4h/semana
Atendimento a discentes, planejamento de aulas e correção de atividades
Zoologia dos Invertebrados II – 3h/semana
Fundamentos de Matemática e Estatística – 4h/semana
Zoologia Geral – 3h/semana
Orientações de Mestrado
Orientação – 2 discentes4h/semana
Co-orientação - 1 discente

Carga horária semanal média:30 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do Mestrado em Biologia Animal – 8h/Semana
Conselheiro do CONSEPE
Conselheiro do CPPG
Membro da Câmara do DCBio
Membro da Congregação da FCBS

Carga horária semanal média:8
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenação de projetos de pesquisa
Topologia e ecologia funcional da rede de interações mutualísticas plantas e beija-flores em área de
campo rupestre – 1h/semana
Associação do quiabo-da-lapa Cipocereusminensis (Werderm.) F.Ritter com cupinzeiros de
Nasutitermessp.: interação incidental ou mutualismo animal-planta? Implicações para a conservação de
uma espécie de Cactaceae endêmica do Espinhaço - 1h/semana

Carga horária semanal média:2
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina e 21 de setembro.
Thiago Santos

Assinatura do docente.

ENCARGOS DOCENTES

RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018
Institui instrumento de registro, controle e
verificação de execução de atividades docentes
e dá outras providências.

Anexo I
Diamantina, 02 de abril de 2019.
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Hilton F. Boaventura Serejo
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Leandro Ribeiro Palhares
Leonardo Madeira Pereira
Marcelo Siqueira de Jesus
Marco Fabrício Dias Peixoto
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Sandra R. Garijo de Oliveira
Walter Luiz da Silva
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Frederico Sander Mansur Machado
Juliana Nogueira P. Nobre
Rony Las Casas

OCORRÊNCIA
Afastado Interesse Particular
Afastado cargo administrativo

Afastada doutoramento

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docência na graduação: 12 horas
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas
Docência na Pós-graduação: 02 horas
Atendimento ao discente e atividades didáticas pertinentes a Pós –Graduação: 02 horas
Carga horária semanal média: 28hs/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro do Colegiado da Licenciatura e/ou na Assembleia Departamental: 3 horas
Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura: 1 hora
Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Bacharelado: 1 hora
Carga horária semanal média: 05 horas/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Coordenação do Grupo de Ginástica de Diamantina- Registro: número de registro: 033.2.0662013.
- Coordenação do Projeto de extensão: “Pipocando na Educação Infantil: movimento(s) e
ludicidade- Registro número: 316644175332210619112018. Proexc 02/2019 - PIBEX
- Coordenação do Projeto de Extensão: Ginasticando na melhor idade – Registro
316917.1754.322106.18112018- Proexc 02/2019 - PROCARTE
06 horas
Carga horária semanal média: 6 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Coordenação de área- Pibid Educação Física UFVJM – 8 horas
Carga horária semanal média:4 hs/semana
Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 29 de Março de 2019.
Cláudia Mara Niquini
Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*

Atividades Administrativas*
Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFVJM

Carga horária semanal: 40 horas

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:5 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019

Fernando Joaquim Gripp Lopes

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Aspectos psicológicos do envelhecimento (Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso) – 1h
Educação e Gerontologia 1 e 3 (Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso) – 2h
Aspectos psicossociais dos processos educativos – 3h
Psicologia do esporte – 2h
Métodos de Pesquisa em Educação Física – 4h
Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem – 5h
Planejamento das atividades didáticas: 15h
Apadrinhamento de calouros – 1h
Orientação de TCC (uma em andamento e previsão de mais duas para iniciar nesse semestre) – 2h

Carga horária semanal média: 33 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Previsão de abertura de grupo de estudos sobre Saúde Mental – 1 h

Carga horária semanal média:1h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Brinquedoteca (permanência no prédio, orientação dos monitores, grupo de estudo) – 6 horas
Registro: 096.2.135-2017

Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Devido ao meu afastamento no último semestre, não foi enviado a planilha de encargos docentes.
Pelo mesmo motivo não há atividades de pesquisa registrada. As de extensão é um projeto com
outros colaboradores

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 27 de março de 2017
Flávia Gonçalves da Silva
Docente do Departamento de Educação Física

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
carga horária
semanal média

disciplinas de graduação:

código da disciplina

Exercício Físico e Grupos Especiais

5

EDF084

Fisiologia do Exercício

5

EDF070

Socorros Urgentes

3

EDF078

Educação Física e Gerontologia 1

2

RSI074

Educação Física e Gerontologia 3

2

RSI076

Pesquisa Orientada

1

PMF599

disciplinas pós-graduação:

Carga horária semanal média:18 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas

Atividades Administrativas*
carga horária
semanal média

Portaria

Coordenação da Residência
Multiprofissional em Saúde do Idoso

1

Portaria N. 017/FCBS, de 01 de
junho de 2016

Coordenação CEUA

1

Portaria PRPPG n°057, de 11 de
junho de 2018

Coordenação da COREMU

1

PORTARIA N.o 1022, DE 10

DE ABRIL DE 2017
Coordenação Pró-Saúde

1

portaria n. 037/FCBS
20/04/2015

Coordenação do curso de bacharelado em
Educação Física

2

PORTARIA N 3.134 DE 27 DE
NOVEMBRO DE 2018

Carga horária semanal média:6 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Atividades de
Pesquisa

carga horária semanal média

projetos registrados
na PRPPG

número dos projetos

2

5352018 e 1282018

Carga horária semanal média:2 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
carga
número dos projetos
horária
semanal
média

Atividades de
Pesquisa

292.084.161.830.230.000.000.000
projetos
registrados na
PROEXC

1

292.086.161.830.230.000.000.000
034.2.131-2018

Carga horária semanal média:1 hora
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Outras atividades

Carga horária semanal média

orientação TCC

1

orientação mestrado e doutorado

1

gestão de projetos de pesquisa

1

supervisão de estágio

1

estudo

1

preparo de aulas

1

preparo e correção de provas e trabalhos

1

atendimento a discentes

1

participação reuniões (CEUA, colegiado, departamento,
DEPE, congregação FCBS, não-ordinárias, etc)

3

escrita de relatórios, artigos, etc

1

orientação de alunos de IC

1

Carga horária semanal média:13 horas

Observações
As atividades previstas para o semestre de 2018/2 foram completamente cumpridas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 29 de março de 2019

Flávio de Castro Magalhães

SIAPE 2889505
Departamento de Educação Física

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Unidades curriculares semestre letivo 2019/1
Handebol (EDF 061) – 4 horas/aula
Natação (EDF 085) – 4 horas/aula
Atividades Aquáticas (EDF 090) – 2 horas/aula
Estágio Supervisionado III (EDF 097) – 2 horas/aula
Total: 12 horas/aula semanais
Carga horária semanal média:
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Colegiado de curso – 4 horas
NDE – 4 horas
*Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em
atendimento a Resolução nº2/2015 CNE/CES e Resolução nº 6/2018 CNE/CES, respectivamente.
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenação do Projeto Desporto no Campus – 8 horas/semanais
Nº registro PROEXC – 060.2.218-2018
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Estudos, planejamento e atendimento a discentes – 12 horas/semanais
Carga horária semanal média:

Observações
Todas as atividades previstas no semestre letivo 2018/2 foram realizadas.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019.
________________________________________
Prof. Geraldo de Jesus Gomes
DEFI/FCBS/UFVJM

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
- EDF 060 – Artes Guerreiras (05 Horas Semanais);
- EDF 093 – Técnicas Corporais Terapêuticas (05 Horas Semanais);
- EDF 106 – Hatha Yoga (02 Horas Semanais);
- RSI 072 – Técnicas Corporais Terapêuticas e Saúde do Idoso (01 Hora Semanal);
- RSI 074 – Educação Física e Gerontologia 2 (01 Hora Semanal);
- RSI 076 – Educação Física e Gerontologia 4 (01 Hora Semanal);
- EDF 087 – Estágio I (Esporte e Lazer) (01 Hora Semanal);
- EDF 095 – Estágio II (Saúde) (01 Hora Semanal);
- Atendimento aos discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas/exercícios e
outras atividades didáticas pertinentes ao ensino: 17 Horas
Carga horária semanal média: 34 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro docente da Câmara do Departamento de Educação Física;
- Presidente da Comissão Eleitoral da Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso;
Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Líder do Grupo de Pesquisa em Artes Marciais UFVJM/CNPq;
Carga horária semanal média: 02 Horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Coordenador do Projeto de Estudo e Prática do Tai Chi Chuan;
- Colaborador do Projeto de Estudo e Prática do Judô;
- Coordenador do Projeto de Estudo e Prática do Karatê;
- Colaborador do Projeto Práticas Corporais Integrativas para usuários e dependentes químicos do
Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas;
Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019
Gilbert de Oliveira Santos

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docência na graduação, 15 horas, distribuídas da seguinte maneira:
Unidade Curricular Lazer e Educação: 5 horas
Unidade Curricular Lazer e Animação Cultural: 3 horas
Unidade Curricular Trabalho de Conclusão de Curso: 2 horas
Unidade Curricular Estágio Supervisionado: 2 horas
Unidade Curricular Jogos, Brinquedos e Brincadeiras: 3 horas
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas
Carga horária semanal média: 27 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do curso de Educação Física, modalidade licenciatura, com o desenvolvimento de
atividades administrativas e pedagógicas relacionadas à função: 10 horas
Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenador do Laboratório de Atividades Lúdicas, Brinquedoteca: 3 horas
Carga horária semanal média: 3 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019
Hilton Fabiano Boaventura Serejo Bernardini – SIAPE 1302463

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplina FUNDAMENTOS DO EXERCÍCIO (EDF074) – 4 horas
Disciplina FUTEBOL (EDF091) – 4 horas
Disciplina BASQUETEBOL (EDF082) – 4 horas
Disciplina Treinamento físico aplicado as MECs (EDF112) – 3 horas
Atendimento aos discentes – 5 horas
Elaboração e correção de provas – 5 horas
Preparação de aulas e ou exercícios – 5 horas
Carga horária semanal média: 30
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenador do complexo Esportivo (Campo de Futebol, Pista de Atletismo e Arquibancada) – 1
hora
Coordenado do laboratório de treinamento físico e desempenho esportivo – 1 hora
Vice-coordenador do curso de educação Física (Bacharelado) – 4 horas
Carga horária semanal média: 6
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientação de projeto de pesquisa de iniciação científica (edital CICT 006/2018): "Autilização do
rolo de massagem (foam roller) como estratégia de recuperação após sucessivos blocos de

exercícios de alta intensidade sobre o desempenho de atletas de taekwondo – 2 horas
Lider de grupo de estudos e pesquisa – 2 horas
Carga horária semanal média: 4
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Todas as atividades programadas para o semestre 2018/2 foram realizadas. As seguintes atividades
NÃO PRECISTAS também foram realizadas no semestre emquestão: 1. Secretário em concurso
público (Edital 143/2018 - educação física), realizado entre os dias 21 - 28 de janeiro de 2019; 2.
Representação como suplentes da FCBS no Comitê de Ética em Pesquisa, na área de Ciências
Biológicas; 3. Solicitação de credênciamento como professor / orientador do programa de pósgraduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da UFVJM; e 4. Solicitação de
credenciamento do Grupo de Estudos e Pesquisas em Treinamento Físico e Desempenho Esportivo
da UFVJM.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019.
Jonatas Ferreira da Silva Santos
Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docência na graduação, 10 horas, distribuídas da seguinte maneira:
Unidade Curricular Gestão do Esporte e Lazer: 5 horas
Unidade Curricular Pedagogia do Esporte: 5 horas
Estágio Curricular: 2 horas
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas

Carga horária semanal média: 24 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Chefia do Departamento de Educação Física, com o desenvolvimento de atividades administrativas
relacionadas à função, tais como: gestão dos espaços, equipamentos, recursos da UO e recursos
humanos vinculados ao DEFI: 11 horas

Carga horária semanal média: 11 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenador do Observatório de Políticas e Pedagogias em Esporte e Lazer (OPPEL), grupo de
estudos e ações no âmbito do esporte e lazer: 5 horas

Carga horária semanal média:5 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019
Leandro Batista Cordeiro

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES (2019-1)
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
- Condução da unidade curricular ‘Capoeira e Cultura Popular’: 5 horas semanais.
- Condução da unidade curricular ‘Aprendizagem Motora’: 5 horas semanais.
- Orientação (tutoria) no Estágio Curricular da Licenciatura: 2 horas semanais.
- Preparação das aulas, elaboração e correção das avaliações, atendimento a discentes e demais
atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas semanais.
Carga horária semanal média: 24 horas.
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro da Câmara Departamental: 1 hora semanal (média).
Carga horária semanal média: 1 hora.
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Orientação de projeto de pesquisa relativo à Trabalho de Conclusão de Curso (um discente) – 3
horas semanais.
- Condução de dois projetos de pesquisa ‘tipo guarda chuvas’: 4 horas semanais.
Carga horária semanal média: 7 horas.
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- coordenação e execução dos projetos de extensão – ‘Berimbau Ensina’ e ‘Berimbau Primitivo
Mestre’: 04 horas semanais.
- coordenação e condução do Grupo de Estudos em Capoeiragem: 01 hora semanal (média).
- preparação dos encontros, estudos de capacitação e atualização, reuniões com bolsistas e demais
atividades pertinentes à extensão: 03 horas semanais.
Carga horária semanal média: 08 horas.
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Tenho outras atividades, porém não posso registrá-las para não exceder a carga horária semanal:
- produção acadêmica e científica (preparação, escrita, formatação e submissão) de artigos
originais para publicação em periódicos científicos; bem como de resumos e trabalhos a serem
apresentados em eventos acadêmicos.
- participação em banca de concurso (ex: docente) – como ocorreu no início deste semestre letivo
vigente.
- participação em comissão (ex: processo administrativo) – como ocorreu nos dois semestres
letivos anteriores ao vigente.
Carga horária semanal média: 0 horas.

Observações
- Este relatório solicita o registro de, no máximo, 40 horas semanais, porém a instituição nos
atarefa com atribuições que: nos obrigam a perpassar o tempo máximo; que muitas vezes não nos
possibilita o registro/comprovação; e/ou não nos dá o direito de recusar, mesmo apresentando
relatório com carga horária máxima preenchida.
- Informo que no semestre letivo 2018/2 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu
cargo de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri / Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde / Departamento de

Educação Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 29 de Março de 2019.

Leandro Ribeiro Palhares

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Segue as disciplinas cadastradas no SIGA com respectivas carga Horárias de trabalho semanal.
EDF053 – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DAS PRÁTICAS CORPORIS – 75h (5H POR
SEMANA)
EDF077 – PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA E LAZER – 60h (4H POR SEMANA)
EDF087 – ESTÁGIO 1 200H (1H POR SEMANA)
EDF095 – ESTÁGIO 2 200H (1H POR SEMANA)
As disciplinas consomem 12 horas em sala de aula e 8 horas de planejamento.
Além destas, duas horas semanais de envolvimento na orientação dos estágios 1 e 2, do curso de
bacharelado ( EDF087 e EDF095).
Carga horária semanal média: 22
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Atividades administrativas junto à gestão da Divisão de Esportes e Lazer na PROACE (FG02), 15
horas de atividades.
Carga horária semanal média: 15
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Não possuo projetos registrados na PRPPG.
Carga horária semanal média: 0
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Os Projetos listados abaixo ocorrem semestralmente, sendo que a carga horária
Diamantes do Vale - 093.2.132-2016 (2h)
Diamantina Radical e Aventuras – 089.2.131.2015 (4h)
Desporto Sempre e para Todos – 001.1.041-2018 (2h)
Carga horária semanal média: 6
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Não realizou outras atividades.
Carga horária semanal média:0

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina 01/04/2019
Prof. Dr. Leonardo Madeira Pereira

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
EDF 081 - Estágio Supervisionado I: 2 horas
EDF 089 - Estágio supervisionado II: 2 horas
EDF 036 - Estágio supervisionado III: 2 horas
EDF 097 - Estágio Supervisionado III: 2 horas
EDF 080 - Educação Física no Ensino Infantil: 2 horas
EDF 088 - Educação Física no Ensino Fundamental: 2 horas
EDF 096 - Educação Física no Ensino Médio: 2 horas
EDF 110 - Educação para Relações Étnico-Raciais: 2 horas
EDF 109- Sociologia da Educação: 2 horas
EDF 113 - PCC em Sociologia da Educação: 1 hora
Carga horária semanal média: 19 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação de Estágio Supervisionado e Vice-Coordenação do Curso de Licenciatura em
Educação Física, do Departamento de Educação Física, da FCBS. Ações desenvolvidas: orientação
de discentes sobre as atividades de estágio, recolhimento de documentação comprobatória de
estágio; visita aos espaços concedentes de estágio, organização das atividades de estágio
supervisionado, diálogos com docentes supervisores, docentes orientadores e gestores das unidades
escolares concedentes; atendimento aos discentes em atividades da coordenação de curso,
participação de reuniões de colegiado de curso: 04 horas
Membro do Núcleo Docente Estruturante no Departamento de Ciências Biológicas, no Curso de

Licenciatura em Ciências Biológicas: 04 horas;

Carga horária semanal média: 08 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Docência e Negritude no Campus JK da UFVJM: um estudo compreensivo sobre raça e gênero: 02
horas;
Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Curso de Atualização em Educação para Relações Étnico-Raciais – 04 horas ;
Encontros Afrobrasileiros Juvenis em visita ao Campus JK – 02 horas
Carga horária semanal média: 06 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Orientação de TCC – 3 projetos e 2 TCCs: 05 horas
Carga horária semanal média: 05 horas

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), no Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019

Marcelo Siqueira de Jesus
Siape2158569

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*

1-Graduação:
DCB093: 4 horas
EDF098 4 horas
-atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 8 horas
TOTAL GRADUAÇÃO: 16 horas

2- Pós graduação:
PMF605: 2 horas
PMF599: 1 hora
PMF600) : 1 hora
-atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 4 horas

TOTAL PÓS-GRADUAÇÃO: 8 horas
Carga horária semanal média: 24
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*

Coordenação do programa de pós graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas

Carga horária semanal média:6
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientações da Pós-Graduação:
1 aluno de mestrado (Bruno Ferreira Mendes)
1 aluno de doutorado (Liliane Vanessa Costa Pereira)
2 alunos bolsistas PIBIC (Jullia Alves, Ramona Souza)

Carga horária semanal média:6
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto de extensão Movimente-se: Atividades físicas orientadas para adultos obesos da cidade de
Diamantina
Função: coordenador
Registro: 015.2.020-2016

Carga horária semanal média:4

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
As atividades previstas no último semestre foram cumpridas em sua totalidade.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 28 de março de 2019.
Marco Fabrício Dias Peixoto
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplinas de graduação Para os cursos de educação física (Departamento de educação física):
 Fundamentos em cinesiologia e biomecânica – 45h – 3h semanais.
 Musculação – 75h – 4h semanais.
 Ginástica de condicionamento físico – 45h – 3h semanais.
 Estágios 1 e 2 bacharelado – 1h semanal.
Disciplinas de pós‐graduação – Residência Multiprofissional na saúde do idoso.
 Educação física em gerontologia 2 e 4 – 1h semanal.
 Tutoria aos residentes – 1h semanal.
Disciplinas no Programa Multicêntrico em Ciências Fisiológicas (PMPGCF).
 Pesquisa orientada – 1h semanais.
 Estágio em docência – 1h semanal.
 Bases neurofisiológicas da cognição – 4h semanais (45h)
Carga horária semanal média: 19h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*




Membro do colegiado do curso de educação física bacharelado – 1h semanal.
Vice conselheiro da DEPE – 1h semanal.
Membro do NDE bacharelado – 1h semanal.
Carga horária semanal média:3h

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*




Condução e colaboração de 3 projetos de pesquisa com financiamento CNPq e FAPEMIG.
Coordenador do grupo de estudos em neurociências e exercício – GENE – 4h semanais.
Orientador de 1 aluno de doutorado, 4 alunos de mestrado, 1 aluno de IC, vinculados ao
PMPGCF – 9h semanais.
Carga horária semanal média:15h

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*


Coordenação de projeto de extensão PRANEX – 2h semanais.
Carga horária semanal média:3h

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Não aplicável
Carga horária semanal média:

Observações
Declaro que cumpri a carga-horária registrada como encargo docente referente a 2018-1 e 2018-2.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de abril de 2019.
Ricardo Cardoso Cassilhas
Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docência na graduação, 13 horas, distribuídas da seguinte maneira:
Unidade Curricular: Técnicas de Estudos e Produção Acadêmica - 2 horas
Unidade Curricular: Práticas Corporais e Envelhecimento - 4 horas
Unidade Curricular: Educação Física Adaptada - 5 horas
Estágio Curricular - 2 horas
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 13 horas

Carga horária semanal média: 26 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Líder do grupo de pesquisa: Atividades Lúdicas para a promoção de desenvolvimento e
aprendizagem - 1 hora
Carga horária semanal média: 1

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenadora da Brinquedoteca dos cursos de Educação Física: 6 horas

Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Projeto Prograd de Apadrinhamento de Calouros – 1 hora

Carga horária semanal média: 1 hora

Observações
Informo que estava afastada (fevereiro/2017 a março/2019) para realização do meu doutorado.
Neste sentido, 1) não possuo registro semestral anterior; 2) tendo acabado de voltar do meu
afastamento, ainda não assumi atividades que completem a carga horária total de 40 horas semanais,
devendo atingi-la em breve, tendo em vista que se pretende criar ainda um novo projeto de extensão

e a orientação de discente de iniciação científica.

Carga horária semanal média total: 34 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019

Sandra Regina Garijo de Oliveira

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Disciplinas
EDF 050 ATLETISMO Turma A 75 Horas :05 horas
EDF 064 VOLEIBOL Turma A 75 Horas – : 05 horas
EDF 037 EDUCAÇÃO FISÍCA I Turma O 30 Horas :02 Horas
EDF 034 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 135 horas: 02 Horas
EDF 089 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 170 Horas: 02 Horas
Orientação de Monitoria disciplina de EDF 037 02 Horas
Atendimento a discentes orientação de TCC.,elaboração e correção de provas, preparação de aulas
e outras atividades relacionadas ao ensino. 10 Horas.

Carga horária semanal média:
28 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.
Atividades Administrativas*
Reuniões de colegiado e Câmara Departamental : 03 horas
Gestão dos Espaços e Equipamentos relacionados as minhas disciplinas determinados pelo DEFI
05 horas.

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

0 8 horas

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG

0

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto Voleibol no Campus Registro na PROEXC Número 054.2.0742016.
Funcionamento Terças e Quintas Feira de 11:30 ás 13: 30

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

04 horas

Outras Atividades

Carga horária semanal média:
Observações
Informo que no Semestre de 2018 -2 cumpri integralmente com todos os encargos docentes
atribuídos ao meu cargo de Professor do Magistério Superior Público da Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS)
Departamento de Educação Física (DEFI)

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 29 de Março 2019
Walter Luiz da Silva
Assinatura do docente.

PROFESSORES SUBSTITUTOS
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física (5 créditos)
Esportes de Raquetes (4 créditos)
Fisiologia do Exercício em Condições Extremas (2 créditos)
Estágio Supervisionado do Bacharelado I e II: 4 horas/semana
Carga horária semanal média: (15h de encargos didáticos + 15h de atividades do art. 9)
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do Estágio Supervisionado do Bacharelado em Educação Física e Orientação de 6
alunos matriculados (1h/dia)
Reuniões departamentais: 2:30h (2 vezes por mês)
Carga horária semanal média: 4h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Grupo de Estudos e Pesquisa em Avaliação Física e Treinamento Esportivo (experimentos,
preparação de artigos científicos, reuniões científicas – 2 horas/semana)
Carga horária semanal média:2h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Voleibol (treinamento e preparação física): 3 horas
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
• Orientação de TCC do aluno Emanuel Santos, Vagner Almeida e Luis Henrik e de outros que
venham a requisitar orientação: 2 horas/semana
Carga horária semanal média: 2h

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu
cargo de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento
de Educação Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 29 de março de 2019
Frederico Sander Mansur Machado

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docência na graduação, 11 horas, distribuídas da seguinte maneira:
Unidade Curricular Fundamentos da Ginástica: 4 horas
Unidade Curricular Ginástica Esportivizada e de Lazer: 3 horas
Unidade Curricular Ginástica na EFI Escolar: 3 horas
Acompanhamento de estágio Curricular: 1 hora
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino: 12 horas

Carga horária semanal média: 23 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto Pipocando na EFI Infantil, desenvolvido com alunos da Graduação e pós graduação

Carga horária semanal média: 5 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Colaboradora do Projeto de extensão Grupo de Ginástica de Diamantina (GGD) desenvolvido no
Ginásio (Edital Procarte), Projeto de extensão “Pipocando na EF infantil” (edital
Proexc)desenvolvido no CMEI Bom Jesus, colaboradora do GPEG, grupo de estudos e ações no
âmbito da Ginástica: 12 horas

Carga horária semanal média:12 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019

Juliana Nogueira Pontes Nobre

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Quarta - 18:00 às 21:00 - 3h (Fisiologia do Exercício).
Quarta – 21:00 às 23:00 – 2h (orientação de TCC).
Quinta - 19:00 às 23:00 - 4h (Políticas Públicas de Saúde).
Sexta - 19:00 às 21:00 - 2h (Nutrição Aplicada à Educação Física).
Sexta - 21:00 às 23:00 - 2h (orientação de TCC).
Carga horária semanal média: 13 horas.
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Terça - 13 às 20:00 - 7h (preparação de aulas, elaboração e correção de provas).
Carga horária semanal média: 7 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Segunda - 14:00 às 19:00 - 5h- Atividades Complementares – Reuniões para preparação e
planejamento de congressos, eventos e atividades acadêmicas.
Quarta - 14:00 às 17:00 - 3h - Atividade Extraclasse: reuniões, práticas e acompanhamento alunos PCC.
Quinta - 9:00 às 13:00 - 4h - Atividade Extraclasse: orientação de TCC.
Quinta - 14:00 às 16:00 - 2h - Atividade Extraclasse - Práticas e acompanhamento alunos - PCC.
Sexta - 09:00 às 12:00 - 3h - Atividade Extraclasse: orientação de TCC.
Sexta - 14:00 às 17:00 - 3h - Atividade Extraclasse: Práticas e acompanhamento alunos – PCC.
Orientação de TCC.
Carga horária semanal média: 20 horas

Observações
Informo que no Semestre 2018/02 cumpri com todos os encargos docentes atribuídos ao meu cargo
de Professor do Magistério Público Federal, na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri, na Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde (FCBS), Departamento de Educação
Física.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 01 de Abril de 2019.
Rony Carlos Las Casas Rodrigues

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa;
III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Estágio Supervisionado: áreas comunitárias (90 horas);
Saúde Coletiva (30 horas);
Pesquisa orientada: aluno de mestrado (30 horas);
Estágio em docência: ensino (15 horas);
Estágio em docência: pesquisa, extensão, administração (15 horas);
Metodologia Científica (12 horas).
Carga horária semanal média: 12,8 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018,
do CONSU.

Atividades Administrativas*
Vice-coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem (90 horas);
Membro do NDE (60 horas);
Membro efetivo do Colegiado do Mestrado Profissional Ensino em Saúde (20 horas).
Carga horária semanal média: 11,33 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Registro 1732016 A participação da sociedade civil no processo de construção da política
nacional de saúde dos homens (40 horas);
Registro 192018 Itinerários Terapêuticos de transexuais ao Processo Transexualizador (10
horas);
Registro 2592018 Perfil Epidemiológico da saúde do homem no Vale do Jequitinhonha
(10 horas);
Registro 102422018 Gerência de Unidades Básicas de Saúde dos municípios sob jurisdição
da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina: características e perfil profissional (40
horas).
Registro 8002018 Participação na efetivação de políticas de saúde: a construção de
Conselhos Locais de Saúde (20 horas).
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
015.2.058 – 2018 Participação Social em Saúde na Efetivação de Políticas Públicas: A
Construção de Conselhos Locais de Saúde (15 horas).
Carga horária semanal média: 1 hora
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Participação em Grupo de Pesquisa Nupeesc (40 horas);
Escrita de artigo científico (30 horas);

Organização de evento II Encontro de Saúde Coletiva (40 horas)
Elaboração de aula (20 horas);
Orientação de TCC graduação (20 horas)
Carga horária semanal média: 10 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 43,13 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 17 de abril de 2019.

Ana Paula Azevedo Hemmi

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTE – 1ºsemestre/ 2019
ATIVIDADES DE ENSINO


Disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem



Disciplina Enfermagem em Saúde do Trabalhador



Atendimento a discentes, elaboração/ correção de provas, preparação de aulas/
exercícios

Carga horária semanal média: 15h
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS


Comissão Núcleo Docente Estruturante



Comissão Site Enfermagem

Carga horária semanal média: 5h
ATIVIDADES DE PESQUISA


Orientação de TCC: Marcela Lemos Matos



Grupos de pesquisa registrados no CNPq:
- Grupo de Pesquisa em funcionalidade, incapacidade, trabalho e ergonomia - GFITE
- Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Feridas – GEPEF



Projetos registrados na PRPPG/ UFVJM:
- Notificação de violência em uma secretaria municipal de saúde no interior de Minas
Gerais
- Eventos adversos durante a cirurgia
- Análise da retenção dos discentes da graduação em Enfermagem/UFVJM



Escrita/ submissão/ correção de artigos científicos:
- Anxiety and contradictory class position in the hierarchy of Brazilian firefighters
(AJIM)
- Fatores associados ao uso de medicamentos para dormir entre trabalhadores da
saúde do município de Diamantina/ MG (CASC)
- Análise do absenteísmo em um hospital de Minas Gerais (RBPS)
- Perfil das infecções relacionadas à assistência à saúde em um centro de terapia
intensiva de Minas Gerais (RECI)



Escrita do Capítulo “Saúde dos Trabalhadores”, do livro “Saúde no Vale do
Jequitinhonha”

Carga horária semanal média: 20h

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 29 de março de 2019.

______________________________________
Profª Danielle Sandra da Silva de Azevedo

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.
Atividades de Ensino*
Estágio Supervisionado II – 121,5 horas semestrais / 15 semanas letivas
(município de Gouveia e Diamantina – MG)

= 8,10 h

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de 2 alunas:
Larissa Castro
Pedra Elaisa dos Santos

= 2,00 h
= 2,00 h

Leitura, análise e participação de banca de dissertação
de mestrado = 15 horas por semestre / 15 semanas letivas

= 1,00 h

Preparo de aulas práticas no campo de estágio de uma disciplina

= 4,00 h

Elaboração e correção de provas/ exercícios

= 2,00 h

Estudo para atualização dos conteúdos didáticos

= 5,00 h

Realização de cursos de curta duração para atualização dos conteúdos
didáticos (45 horas /15 semanas)

= 3,00 h

Carga horária semanal média = 27,10 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018,
do CONSU.

Atividades Administrativas*
Avaliação semanal das Atividades Acadêmico Científico Culturais dos discentes
do curso de Enfermagem e lançamento no histórico escolar (Portaria 1237
de 15 de agosto de 2011)

= 3,00 h

Reunião com a Comissão responsável por analisar a organização dos
estágios na UFVJM 1 reunião por mês com duração média de 4 horas
Portaria/PROGRAD nº 017, de 15 de junho de 2018

= 1,00 h

Reunião mensal do PROMUSA responsável por organizar
as práticas e estágios dos cursos de saúde na rede municipal da região com
duração de 4 horas (Portaria nº 940, de 29 de março de 2019)

= 1,00 h

Serviços administrativos relativos à função de coordenação do Estágio
Supervisionado II (Portaria – FCBS nº038, de 04 de junho de 2014)

= 2,00 h

Encontro e reunião com a Comissão de Desfazimento de itens da área
de saúde 1 reunião por mês com duração média de 4 horas
(Portaria/PROAD nº 179, de 10 de setembro de 2018)

= 1,00 h

Reunião Conselho de Curadores da UFVJM 1 reunião por mês com
duração média de 4 horas (Portaria n.º 2137, de
31 de julho de 2018)

= 1,00 h

Reunião Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura Municipal
de Diamantina 1 reunião por mês com duração média de 4 horas
(Portaria em execução mas já tomei posse na prefeitura)
= 1,00 h
Carga horária semanal média: 10,00 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenadora do projeto “Gestante em foco: o resgate da autoestima” e
acompanhamento da bolsista Jéssica Costa – PROEXC

= 4,00 h

Pesquisa: Infecção pelo HPV: prevenção e integração sobre o tema
no ensino-serviço-comunidade (Protocolo nº 2342014)

= 0,50 h

Carga horária semanal média = 4,50 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Proposta de Coordenação em 1 evento de extensão no município
de Gouveia-MG de 20 horas/ 15 semanas letivas

= 1,33 h

Proposta de Coordenação em 1 evento de extensão no município
de Diamantina – MG de 20 horas/ 15 semanas letivas

= 1,33 h

Proposta de Colaboração em 1 evento de extensão no município
de Felício dos Santos – MG de 10 horas/ 15 semanas letivas

= 0,66 h

Proposta de Colaboração em 1 evento de extensão no município
de Carbonita – MG de 10 horas/ 15 semanas letivas

= 0,66 h

Carga horária semanal média = 3,98 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.
Outras Atividades
Reunião mensal do Departamento de Enfermagem 1 reunião por mês com
duração média de 4 horas

= 1,00 h

Reunião semanal da disciplina de Estágio Supervisionado 2 com
duração média de 2 horas

= 2,00 h

Deslocamentos do município de Diamantina – MG para Gouveia – MG
para supervisão de Estágio Supervisionado II (28 Km de ida e 28 Km
de volta) 1 vez por semana

= 1,00 h

Atualização do Currículo Lattes em média 2 horas por mês

= 0,50 h

Preparo de artigo científico e encaminhamento a Periódicos da área
6 horas por mês

= 1,50 h

Preparo de 2 resumos para encaminhamento a eventos científicos
(12 horas/15 semanas)

= 0,80 h

Participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos
(40 horas/15 semanas)

= 2,66 h

Revisora de Periódicos Científicos (Revista Baiana de Saúde Pública,
Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde)
= 2,00 h
Carga horária semanal média: 11,46 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 57,04 horas

Declaro que pretendo cumprir todas as atividades registradas neste
documento. Caso haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos
ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina-MG, 05 de março de 2019.

Profª. Drª. Daisy de Rezende Figueiredo
Fernandes Departamento de
Enfermagem/FCBS/UFVJM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018

PROFª. DULCE APARECIDA MARTINS 04/04/2019

ANEXO I REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Atividades de Ensino*
INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM

Carga horária semanal média: 08
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.
Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS

242018 01/03/2018 01/12/2019

EVENTOS ADVERSOS DURANTE A
CIRURGIA: ENSAIO CLINICO
QUASE EXPERIMENTAL.

Projeto em
Execução

5712015 04/12/2015 04/12/2017

DOR EM PACIENTES COM
FRATURAS SUBMETIDOS A
SHIATSU: ENSAIO CLÍNICO
ALEATORIZADO CEGO.

Inadimplente
aguardando
relatório final

2732016 13/04/2016 13/07/2017

EFEITOS DO SHIATSU NA
REDUÇÃO DA DOR: ENSAIO
CLINICO QUASE EXPERIMENTAL.

Inadimplente
aguardando
relatório final

652016 12/04/2016 12/07/2017

EFEITOS DO SHIATSU SOBRE
ALTERAÇÕES NOS MERIDIANOS:
ENSAIO CLINICO QUASE
EXPERIMENTAL.

Inadimplente
aguardando
relatório final

Carga horária semanal média: 10
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
IMPLEMENTAÇÃO DO CHECKLIST DE CIRURGIA SEGURA EM UM HOSPITAL DE
ENSINO COM PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES: a extensão universitária contribui para a
segurança das cirurgias. Número do registro: 040.2.046-2016 Vigência do projeto: 30/06/2017 a
30/06/2020

ATENDIMENTO AO PORTADOR DE FERIDAS COMPLEXAS. MODALIDADE
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”. REGISTRO PROEXC: 001.5.020-2013 FLUXO CONTINUO

Carga horária semanal média: 12
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.
Outras Atividades

REUNIÕES DEPARTAMENTO
REUNIÕES HOSPITAL E POLICLINICA
URGENCIAS E DEMANDAS ENTRE ACADEMICOS
DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS PROJETOS
ATIVIDADES DIDATICAS
TREINAMENTO DOS NOVOS BOLSISTAS E VOLUNTARIOS JUNTO AOS PROJETOS
ESTUDOS E ATUALIZAÇÃO CIENTIFICA.

Carga horária semanal média: 10
Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Local e Data. DIAMANTINA, 04/04/2019

Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.

Atividades de Ensino*
- Enfermagem em Saúde Pública 1
- Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente
- Participação na disciplina de fundamentos de enfermagem para fisioterapia
Carga horária semanal média: 12 h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho
de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro suplente do colegiado de enfermagem
Carga horária semanal média:1h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Uso de marcadores sorológicos e análise espacial na vigilância epidemiológica da
infecção pelo Mycobacterium leprae em Diamantina-MG (tese de doutorado).
Carga horária semanal média: 15h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Acompanhamento de aluno monitor da disciplina de Saúde Pública 1
- Elaboração de capítulo de livro junto ao NUPEESC
- Orientação de aluno de iniciação científica
Carga horária semanal média: 12h
Observações
Até março de 2019 estava em afastamento docente para atividades de doutoramento
na Escola de Enfermagem da UFMG. Nesse sentido, tem se dedicado neste primeiro
mês mais às atividades de ensino e pesquisa. Este instrumento será atualizado de acordo
com as atividades administrativas e de extensão que ocorrerem ao longo deste semestre.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 16/04/19

Gabriela de Cássia Ribeiro

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.
DOCENTE: GEORGE SOBRINHO SILVA
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
Atividades de Ensino*

- Fundamentos de Enfermagem para a Fisioterapia – (4 horas);
- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso – (8 horas);

Carga horária semanal média: – (12 horas);

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018,
do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Representante da FCBS no CONSU – (8 horas);
- Representante da FCBS na CICT– (4 horas).

Carga horária semanal média: – (12 horas);

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos de pesquisa:
- “Epidemiologia do Vale do Jequitinhonha”
- “Perfil Epidemiológico da Saúde do Homem no Vale do Jequitinhonha”
- “Avaliação do perfil empreendedor de universitários na área de saúde da UFVJM”
- “Perfil da Atenção Primária À Saúde no Vale do Jequitinhonha”
Carga horária semanal média: – (10 horas);

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Primeiros Socorros para Universitários da UFVJM
- Diabetes das Escolas
- Vida Verde no Campus

Carga horária semanal média: – (6 horas);

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- nenhuma atividade a declarar

Carga horária semanal média:

Observações
- sem observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 15 de abril de 2019.

Professor George Sobrinho Silva

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.

Atividades de Ensino*
-ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER E DO RECÉM-NASCIDO (Curso
de Graduação em Enfermagem)
-ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II: ENSINO (Programa De Pós-Graduação Em
Ensino Em Saúde)
-PESQUISA ORIENTADA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO
EM SAÚDE (Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde)
Carga horária semanal média: 10h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho
de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFVJM (CONSEPE)
- Professora Responsável pela Empresa Júnior de Enfermagem – Cuidare
- Comissão de Infra-Estrutura do Departamento de Enfermagem.
-Comissão de Processo Seletivo do Mestrado Ensino em Saúde (Ensa).
Carga horária semanal média: 3h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
-PESQUISA ORIENTADA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO EM
SAÚDE

Título dos projetos:
-Utilização de diferentes estratégias de ensino na capacitação dos profissionais da área
da saúde: enfoque no pré-natal, cadastro na PRPPG: 2702019
-Construção e validação de instrumento para avaliação por competência da inserção do
Dispositivo Intra uterino. Cadastro na PRPPG: 7122018
-Conhecimento de discentes dos cursos da área de saúde sobre a atenção primária à
saúde, cadastro na PRPPG: 5462018
- Elaboração de 3 projetos de pesquisas com alunos do curso - produção de TCC
(orientação)
Carga horária semanal média: 17h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Atualização das atividades assistenciais de Enfermagem
Projeto registrado Proexc número 007.3.039-2018.
- Utilização de diferentes estratégias de ensino na capacitação dos profissionais da área
da saúde: enfoque no pré-natal SIGPROJ: 291613.1618.128452.19012018
- Gestante em foco: o resgate da autoestima
- Roda de Conversa para gestante Proexc com número de registro 051.4.105-2018.
- Mamada Saudável: apoio ao aleitamento materno Projeto registrado na Proexc com
número 019.2.068-2018.
Carga horária semanal média: 8h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Organização da Semana de Enfermagem.
-Participação da Liga de Obstetrícia e Ginecologia
-Avaliador Ah Doc dos trabalhos do Sintegra.
Carga horária semanal média: 2h
Observações
No 2° semestre de 2018 eu estava afastada devido a licença maternidade. Não foi
entregue relatório docente.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 12/04/19

Helisamara Mota Guedes

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E
MUCURI
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
PRIMEIRO SEMESTRE 2019

LUCIANA DE FREITAS CAMPOS

DIAMANTINA-MG
2019

Atividades de Ensino*
Disciplinas (carga horária sujeita a alteração devido intercorrências nos serviços de
saúde):
Paciente crítico e terapia intensiva: 6h/a
Estágio Supervisionado Área Hospitalar: 6h/a
Atividades de ensino previstas na Resolução CONSU N.9/2018, Art. 9: 8h/a
Carga horária semanal média: 20 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho
de 2018, do CONSU.
Atividades Administrativas*
Representações (carga horária sujeita a alteração devido a reuniões extraordinárias e
leituras/elaboração de documentos):
DEPE: 1h/a (uma reunião ordinária mensal de 4 horas)
Conselho Municipal do Idoso: 1h/a (uma reunião mensal de 4 horas)
CPPD: 1h/a (uma reunião mensal de 4 horas)
Colegiado de Curso: 1h/a uma reunião mensal de 4h)
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
Reunião de Grupos de Pesquisa:
GED: 1h
Condições Crônicas e Paciente Crítico: 1h

Gerenciamento de Serviços de Saúde e Enfermagem: 1h
Caracterização do paciente com Doença de Alzheimer em uma cidade do interior de
Minas Gerais: 3h
Distúrbios psíquicos menores na comunidade acadêmica de uma Universidade do
interior de Minas Gerais: 1h
Projetos: 1h
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projetos:
Aprendiz de Gestor; Diabetes nas Escolas; Em sintonia com o Diabetes;
Caracterização do paciente com Doença de Alzheimer em uma cidade do interior de
Minas Gerais; A saúde do trabalhador em foco; TrasformAção: o acadêmico de
enfermagem no processo de trabalho em saúde.
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.
Outras Atividades
Carga horária semanal média:
Observações
Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Diamantina, 09 de abril de 2019.

Profa. Dra. Luciana de Freitas Campos
Docente do Departamento de Enfermagem - UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.

Atividades de Ensino*
Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente – 33.75 horas semestrais/15 semanas
letivas.
Estágio Supervisionado II – 121,5 horas semestrais/ 15 semanas letivas ( município de Felício
dos Santos -MG).
Orientação de TCC – 03 alunos: Helcilene dos Santos Almeida; Tarsila Aguilar, Sabrina
Rocha.

Carga horária semanal média: 4:30 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018,
do CONSU.

Atividades Administrativas*
Reunião Departamento de Enfermagem – 01 vez ao mês.
Reunião Semanal de ESAC ás segundas - feiras de 15 as 17 horas.
Reunião de Saúde da Criança e do Adolescente – 01 vez ao mês.
Carga horária semanal média: 02 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Processo de inserção na PRPPG, dos projetos de TCC após autorização do Comite de Ética e
Pesquisa da UFVJM.
Carga horária semanal média: 4:30 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenadora do projeto sob número de registro: 010-2.022-2019. Título: “Sexualidade
masculina: a partir do ano 2.000 no AJIR”. Acompanhamento do aluno extensionista: 02 vezes
na semana.
Elaboração de projeto de extensão em editais Proexc e Procarte.
Reunião Mensal COEX ( como suplente).
Elaboração de Relatórios referente as ações de extensão.
Elaboração de proposta de coordenação de 02 eventos de extensão no múnicípio de Felício
dos Santos – MG; de 20 horas/ 15 semanas letivas.
Colaboração em 01 evento de extensão no município de Gouveia- MG/01 vez em 15
semanas letivas.
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

5:00 horas

Outras Atividades
Preparo de Artigos e encaminhamento a periódicos científicos.
Deslocamento do município de Diamantina -MG para supervisão de estágio II em Felício dos
Santos – MG ( 01 vez por semana).
Reunião na Comunidade ( VEM; Casa Lar: Creches; Lions Clube de Diamantina; outros).
Preparo de resumos para eventos científicos como SINTEGRA; 71º CEBen; ALADEFE e
outros.
Carga horária semanal média:

Observações
Carga horária de 20 horas desde novembro de 2018.

Carga horária semanal média total: 20 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina-MG, 05 de Abril de 2019.

Profª Maria da Penha Rodrigues Firmes
Departamento de Enfermagem

4:00horas

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTE – 1ºsemestre/ 2019
ATIVIDADES DE ENSINO*
•
•

Disciplina Estágio Supervisionado - Área Hospitalar
Atendimento a discentes, elaboração/ correção de provas, preparação de
atividades/ exercícios

Carga horária semanal média:

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
• Vice-Chefia de departamento
• Comissão Núcleo Docente Estruturante
• Congregação
• Colegiado de Curso
Carga horária semanal média:
ATIVIDADES DE PESQUISA
•

Membro do grupo de pesquisa: Grupo de Pesquisa em funcionalidade,
incapacidade, trabalho e ergonomia - GFITE
• Desenvolvimento de projeto: "Avaliação do risco para trombose em pacientes
clínicos e cirurgicos."
Carga horária semanal média:
ATIVIDADES DE EXTENSÃO
•

Coordenadora do projeto: "Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
NO SERVIÇO DE HEMODIÁLISE: Vivenciando os desafios da implantação na
prática do serviço."
• Orientação da bolsista de extensão: Marilene Gomes - Proexc 01/2019 - PIBEX
• Participante do projeto: "JUNTOS CONTRA O DIABETES - Educação e
Conscientização."
• Colaboradora do projeto: "Segurança do paciente e gestão de riscos: integrando
ensino e serviço."
• Colaboradora do projeto: "Prevenção e controle de IRAS: a inserção do aluno no
cenário de prática."
Carga horária semanal média:
OUTRAS
•

Redação de capítulo de livro sobre Saúde dos Trabalhadores no Vale do
Jequitinhonha para integrar a obra: "SAÚDE COLETIVA DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E MUCURI."
Carga horária semanal média:

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Diamantina, 24 de setembro de 2018.

______________________________________
Profª Mariana Roberta Lopes Simões

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.

Atividades de Ensino*
- Bases Técnicas e Científicas da Assistência de Enfermagem (Curso de Graduação
em Enfermagem)
- Estágio Supervisionado I (Curso de Graduação em Enfermagem)
- Assistência à saúde do idoso 2 (Especialização em Residência em Saúde do Idoso)
- Assistência à saúde do idoso 4 (Especialização em Residência em Saúde do Idoso)
Carga horária semanal média: 14h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho
de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Coordenação do Curso de Enfermagem
- Membro do Congrad
- Membro da Congregação da FCBS
- Presidente do Colegiado de Curso da Enfermagem
- Presidente do Núcleo Docente Estruturante
Carga horária semanal média: 15h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Análise da retenção dos discentes da graduação em Enfermagem/UFVJM
- Elaboração de 3 projetos de pesquisas com alunos do curso - produção de TCC

(orientação)
Carga horária semanal média: 4h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Programa de apoio ao portador de feridas e incontinências
registro PROEXC Nº: 005.1.001-2009
- Prevenção e controle de IRAS: a inserção do aluno no cenário de prática
PROEXC Nº 052.2.192-2018
Carga horária semanal média: 4h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Escrita do novo PPC do curso
- Atendimento a alunos
- Estudos para ensino e pesquisa
Carga horária semanal média: 5h
Observações
As atividades lançadas no semestre 2018/2 foi totalmente cumpridas.
Carga horária semanal média total: 42 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 28/03/19

Maristela Oliveira Lara

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de
modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades
administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
Docente da Disciplina Bases Técnico Científicas da Assistência de Enfermagem.
Acompanhamento de alunos na Santa Casa de Diamantina – 8,40.
Docente da Disciplina Políticas Públicas, planejamento e gestão na saúde – 2,00
Disciplina Pesquisa Orientada – 3,00. Disciplina Estágio Docência – 3,00.

Carga horária semanal média: 16,40
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.
Atividades Administrativas*
Chefe do Departamento de Enfermagem
16,60. Membro do Núcleo Docente
estruturante – 2,00. Membro da Congregação1,00.
Carga horária semanal média: 19,60
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de
Pesquisa*
Orientação da acadêmica Gessiane de Fátima Gomes no Curso de Mestrado – SASA.
Orientação da acadêmica Danuza Maria Silva Viana no Curso de Mestrado SASA.
Orientação do acadêmico Leandro Pinheiro Rodrigues no TCC do Curso de Enfermagem 4,00
Carga horária semanal média: 4,00
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras
Atividades
Participação como membro de Banca de Qualificação de Danuza Maria Silva Viana no
Curso de Mestrado SASA.

Carga horária semanal média:

Observações

As atividades previstas para o semestre 2018/2 foram todas realizadas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão
informados à chefia imediata.
Local e Data.
Diamantina, 04 de abril de 2019.

Paulo Celso Prado Telles Filho
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.

DOCENTE: TACIANA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Atividades de Ensino*
1. Metodologia da Pesquisa (04 horas)
2. Estágio Supervisionado: área hospitalar (06 horas)
3. Leitura e preparo das aulas (06 horas)
4. Correção das atividades propostas em sala de aula (04 horas)
5. Orientação de TCC (04 horas)

Carga horária semanal média: 24 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho
de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1. Representante no COEXC (as reuniões costumam ser pontuais de acordo com a
convocação; não é uma atividade semanal)
2. Reuniões extraordinárias de departamento, colegiado e COEXC (atividade
pontual)
3. Reunião do departamento de enfermagem ou do Colegiado de Curso de
Graduação em Enfermagem (representante): 04 horas

Carga horária semanal média: 04 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
1. Aleitamento materno exclusivo: um desafio a ser alcançado por meio de ações
educativos. Aprovado no Edital PIBEX 01/19 (12 horas).
REGISTRO: 315844.1753.321849.19112018

Carga horária semanal média: 12 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Local e Data.
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.
Atividades de Ensino*
1-Bases Técnicas e Científicas da Assistência de Enfermagem –Graduação Enfermagem
2-Estágio Supervisionado: área hospitalar-Graduação Enfermagem
3-Assistencia à saúde do Idoso 1 -Especialização em Residência em Saúde do Idoso
4- Assistência à saúde do Idoso 3 -Especialização em Residência em Saúde do Idoso
5-Pesquisa orientada-Programa de Pós-graduação em Ensino e Saúde
Carga horária semanal média: 26 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018,
do CONSU.

Atividades Administrativas*
Representante titular do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
Representante suplente da Comissão de Iniciação Científica e tecnológica (CICT)
Represente titular do colegiado de graduação do Departamento de Enfermagem

Carga horária semanal média:5 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos em execução como coordenadora:
1-Dispositivo de fotobiomodulação para tratamento de lesões por pressão -Registro: 3962018
2- Perfil epidemiológico e clinico dos pacientes com infecção de sitio cirúrgico decorrentes
da fratura de fêmur – Registro: 1422019
3- Trombos venosos em pacientes e ratos em uso de cateter venoso central: uma análise
numérica, e comparativa do perfil clínico, bioquímico e morfoestrutural. Registro:5642017
Projetos como participante:
1- Caracterização do perfil epidemiológico de pacientes portadores de doenças infecciosas e
parasitárias: revisão integrativa da literatura. Registro:1332019
2- Eventos adversos durante a cirurgia: ensaio clinico quase experimental. Registro:242018

Carga horária semanal média:5 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Colaborador do projeto Implementação de checklist de cirurgia segura em um hospital de
ensino com participação dos discentes: a extensão universitária contribui para a segurança das
cirurgias - nº de registro 291814.1618.28400.25012018
- Vice coordenadora do projeto Prevenção de IRAS: a inserção do aluno no cenário de
prática- nº do registro- 052.2.192-2018.

Carga horária semanal média:4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.
Diamantina, 4 de abril de 2019
Professora Thabata Coaglio Lucas

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
ANEXO I
Christiane Motta Araujo
FCBS/ Departamento de Enfermagem
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou
sem Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no
Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo
contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras
atividades.
Atividades de Ensino*
Sistematização da Assistência de Enfermagem – 30 horas – 4ªfeiras -14 as 18 horas
Saúde do Trabalhador- 60 horas – 5ª feiras de 14 – 18 horas
Preparo de aula - 4ª e 5 ª - 08 - 12 horas - 08 horas

Carga horária semanal média: 16 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Perfil epidemiológico de doenças neurológicas – Local: Clínica Neurológica Santa Casa de Diamantina
(etapa aprovação pelo CEP) - 04 horas
Orientação de TCC – 03 discentes – 06 horas semanais cada.
Redação de artigos – 04 horas

Carga horária semanal média: 08

horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Cuidar: orientações à melhoria dos cuidados aos pacientes acometidos por AVE – 08 horas
Escolha o Melhor: Estratégias de prevenção ao uso de drogas nas escolas. – 08 horas
Gotinhas de vida: ações para divulgação do conhecimento sobre o Teste do Pezinho visando à
promoção da saúde - 04 horas.
Carga horária semanal média: 08 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Comitê de Ética em Pesquisa - Reuniões as 3ª feiras - 14 - 18 horas - 4 horas.
Análise de Projetos para o Comitê de Ética em Pesquisa - dois turnos de 4 horas cada, 4ª e 5ª feiras -14 às
18 horas) - 08 horas.
FORPED - Reuniões mensais e elaboração de curso de Desenvolvimento Docente. 04 horas.
Suplente da DEPE- Reuniões Quinzenais - 04 horas.
COMPOD - Comitê Municipal de Políticas sobre Drogas - Reuniões mensais e providências. 04 horas.
Revisor (RECOM)

Carga horária semanal média: 08 horas
Observações
Estão aprovadas junto ao FORPED 10 capacitações para os docentes da FCBS e, primordialmente,
docentes do DEPENF, a respeito de metodologias ativas de ensino e organização modular. Tais
capacitações ainda estão em aberto quanto as datas a serem realizadas e também quanto ao semestre.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.
Diamantina, 22 de Abril de 2019.
Profª. Drª. Christiane Motta Araujo
Docente do DEPENF/FCBS/UFVJM

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Álvaro Dutra de Carvalho Júnior
Atividades de Ensino*
Disciplinas:
I – Graduação
- Tecnologia em ciências Farmacêuticas – Obrigatória - 08 créditos
- Supervisão de Produção – Eletiva – 02 créditos
II – Pós-Graduação
- Novos sistemas de liberação de fármacos e medicamentos - 04 créditos
- Pesquisa Orientada – 02 créditos
Atendimento a alunos fora de sala de aula – 5 horas
Carga horária semanal média: 21
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro do Comitê de Ética em pesquisa Animal – reuniões quinzenais durante todo
o semestre.
Participação em Colegiado de Pós-Graduação
Participação em Comissões de Avaliação de Cursos/Instituições - INEP
Carga horária semanal média: 15 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Execução de Projeto com Financiamento externo – Processo n 422769/2016-9
Execução de projeto registrado na PRPPG – 2762018
Lider do Grupo de Pesquisa CNPq – Desenvolvimento e Controle de Qualidade de
Produtos Farmacêuticos
Participação no Grupo de pesquisa CNPq – Gliceroquímica de forma farmacêutica
semissólida (pomadas) e/ou sólida (cápsulas e comprimidos)
Carga horária semanal média:15 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atividades extemporâneas:
Disponibilidade para participar de Banca de Progressão Docente
Disponibilidade para participar de Banca de Conclusão de Curso - TCC
Disponibilidade para participar de Banca de Dissertação e Tese de Pós-Graduação
Participação de curso do FORPED-PROGRAD

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 29 de janeiro de 2019.

Álvaro Dutra de Carvalho Júnior

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Ana Paula de Figueiredo Conte Vanzela
Atividades de Ensino*
Disciplinas da Graduação
FAR097 – Biologia Molecular e Biotecnologia (7 horas semanais)
FAR116 – Biologia Molecular (1 hora semanal)
Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação
Preparação de aulas, correção de provas, atendimento a discentes da graduação
Carga horária semanal média: 10 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Diretora de Ensino da Prograd e atividades inerentes ao cargo.
Carga horária semanal média: 27 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto “Bioconversão de glicerol a ácidos orgânicos por Aspergillus tubingensis
AN1257 e Aspergillus niger 10v10”.
Orientação de Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Biocombustíveis
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
--Carga horária semanal média:--*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Apadrinhamento de calouros – Projeto de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação e do
Grupo PET “Estratégias de Enfrentamento a Retenção e Evasão”.
Carga horária semanal média: 1 hora

Observações
Informo que cumpri as atividades registradas no Anexo I referente aos Encargos
Docentes de 2018/2.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 21 de março de 2019.
Ana Paula de Figueiredo Conte Vanzela
Docente do Departamento de Farmácia
FCBS/UVFJM
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Ana Paula Rodrigues
Atividades de Ensino*
Disciplinas ministradas para a graduação:
- Fundamentos de Citologia, Hematologia e Bioquímica Clínica (FAR017): 5 horas
semanais.
- Citologia Clínica e Uroanálise (FAR111): 4 horas semanais.
- Estágio 1 (FAR020): 2 horas semanais.
Carga horária semanal média: 11 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Farmácia: 3 horas semanais
Carga horária semanal média:4 horas semanais
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Dedicação a leitura, orientação e análise das pesquisas abaixo relacionadas e
devidamente registradas na PRPPG:

Carga horária semanal média: 8 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Dedicação a leitura, orientação e análise das pesquisas abaixo relacionadas e
devidamente registradas na PROEXC, Orientação de bolsista:

Carga horária semanal média: 4 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas e trabalhos e demais
atividades relacionadas ao ensino da graduação: 13 horas semanais

Carga horária semanal média: 13 horas semanais

Observações
Nada a declarar

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 21 de janeiro de 2019
Ana Paula Rodrigues

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Andréa Renata Malagutti
Atividades de Ensino*
Graduação:
Disciplinas:
1- FAR 002- Química Geral (carga horária: 105 h/a – 7 créditos)- Carga horária
semanal 7h/a
2- FAR 005 – Química Analítica Qualitativa (carga horária: 90 h/a – 6 créditos)Carga horária semanal: 6 h/a
3- Orientador de Monitores Remunerados das Disciplinas de Química Geral e
Química Analítica Qualitativa (2 horas semanais);
4- Será destinada uma carga horária semanal de 6 horas para execução de atividades
de atendimento a discentes, elaboração e correção de provas e preparação de aulas e
ou exercícios.
Pós-Graduação:

Disciplinas:
CIF502- SEMINÁRIOS II - Carga horária: 15 h/a - 1 crédito- Carga horária
semanal: 2 h/a
CIF599 PESQUISA ORIENTADA - Carga horária: 30 h/a - 2 créditos- Carga horária
semanal: 2 h/a
CIF500- ESTÁGIO EM DOCÊNCIA - Carga horária: 30 h/a - 2 créditos- Carga
horária semanal: 2 h/a
Será destinada uma carga horária semanal de 3 horas para execução de atividades como:
atendimento a discente, elaboração de aulas e preparação de seminários.
Carga horária semanal média: 30 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.
Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1- Coordenadora de projetos de pesquisa cadastrados no SIGA e em
andamento:
Protocolo 11322016- DESENVOLVIMENTO DE SENSORES BASEADOS EM
POLÍMEROS MOLECULARMENTE IMPRESSOS (MIPs) E APLICAÇÃO NA
DETERMINAÇÃO DE FÁRMACOS - Vigência: de 01/03/2017 a 28/02/2021
Protocolo 7582018- DETERMINAÇÃO VOLTAMÉTRICA DE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS EM AMOSTRAS DE FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA E DE
FLUÍDOS BIOLÓGICOS - Vigência: de 17/09/2018 a 17/09/2020

Protocolo 1242019 - AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE METAIS PESADOS
PRESENTES NO CÓRREGO SOBERBO NA CIDADE DE DIAMANTINA – MG Vigência: de 01/03/2019 a 29/02/2020
2- Colaboradora de projetos de pesquisa cadastrados no SIGA e em
andamento:
Protocolo 2772016- Estudo fitoquímico e avaliação de atividade antioxidante de
plantas medicinais do Cerrado – Vigência: de 01/07/2016 a 18/08/2019
Protocolo: 3092018- ESTUDO FITOQUÍMICO E ENSAIOS DE ATIVIDADE
ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev e
Croton antisyphiliticus Mart.- Vigência: de 18/04/2018 a 18/02/2020
Protocolo: 1712019 DESENVOLVIMENTO DE FILMES FINOS
NANOESTRUTURADOS DE ZnO/C3N4 PARA APLICAÇÃO EM
FOTOCATÁLISE - Vigência: de 01/03/2019 a 29/02/2020
Protocolo: 352019 - Obtenção De Heteroestruturas De Semicondutores Visando
Aplicações Fotocatalíticas Sob Radiação Visível - Vigência: de 16/01/2019 a
22/12/2021.
3- Orientação de discente de Mestrado
Orientação da discente: THAÍS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Matrícula:
20181980003)
4- Orientador de aluno de Iniciação Científica
Orientação da discente: LARISSA CRISTINA SANTOS BARROSO (Matrícula:
20171009010)
5- Preparação de artigos científicos
6- Elaboração de projetos
Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenadora de Evento de Extensão
(Número de Registro PROEXC: 003.4007-2019)- Workshop Experiência do Usuário
em eventos e Ativação de Marca
(Preparo, realização e finalização das atividades do evento: de 19/12/18 a 19/01/2019)
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Responsável pelo Laboratório de Pesquisa em Química Analítica;
Participação em Assembleia Departamental.
Membro de banca examinadora de processo de progressão docente;
Membro de banca de defesa de dissertação de mestrado;
Membro de banca de defesa de tese de doutorado;
Membro de banca de exame de qualificação de doutorado;
Participação em eventos científicos.
Carga horária semanal média:

Observações
As atividades de Responsável pelo Laboratório de Pesquisa em Química Analítica e de
Participação em Assembleia Departamental, listadas no item Outras Atividades
ocorrem de forma rotineira durante todos semestres letivos, enquanto as demais
atividades listadas neste mesmo item ocorrem de forma esporádica durante os semestres
letivos, e consequentemente, demandam tempo e dedicação. No entanto, não foi

computada carga horária semanal para estas atividades, uma vez que se torna difícil
estabelecer, com precisão, o tempo necessário para execução destas atividades.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Diamantina, 25 de Abril de 2019.
_______________________________________________
Profa. Andréa Renata Malagutti (SIAPE:1724823)

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Antônio Sousa Santos
Atividades de Ensino*
Toxicologia (FAR 016)
Toxicologia Forense (FAR110)
Biofarmácia (FAR100)
Carga horária semanal média: 8 horas-aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Chefia do Departamento
Carga horária semanal média: 12 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Avaliação da genotoxicidade e citotoxicidade do solketal em células meristemáticas da raiz de
cebola (Allium cepa).
Avaliação da genotoxicidade e citotoxicidade do lodo de esgoto e águas residuárias em células
meristemáticas da raiz de cebola (Allium cepa).
Avaliação dos níveis de metais pesados presentes no córrego Soberbo na cidade de Diamantina –
MG
Carga horária semanal média: 16 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Determinação de parâmetros físico-químicos e microbiológicos de qualidade da água em uma
Comunidade Tradicional do Vale do Mucuri - MG
Carga horária semanal média:

2 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Antonio Sousa Santos
SIAPE 2345526

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Cristiane Fernanda Fuzer Grael
Atividades de Ensino*
- 8h/aula semanais – disciplina Farmacognosia (FAR013) – Graduação Farmácia
- 4h semanais para: atendimento a discentes, elaboração e correção de provas,
preparação de aulas, preparação de exercícios.
- 3h/aula semanais – disciplina Estratégias para obtenção de produtos bioativos
(CIF607) – PPG Ciências Farmacêuticas
- 1h semanal para: atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação
de aulas, preparação de exercícios.
Carga horária semanal média: 16h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Vice-coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas – 2h
semanais;
-Membro do Colegiado de curso de Farmácia – 1h/semana (pelo menos uma reunião
ordinária mensal ; leitura de atas e outros documentos);
- Membro do NDE do Curso de Farmácia- (devido a reformulação do projeto
pedagógico do curso, neste período há reuniões quase todas as semanas) reuniões e
leitura de documentos – 3h/semana;
- membro representante dos docentes associados junto à CPPD – 1 reunião mensal
ordinária e leitura de documentos extra- reunião e avaliação de progressões funcionais
(extra-reunião): 1h/semana.
Carga horária semanal média:7 h/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Orientação em laboratório de um discente de mestrado do programa de Pós-graduação
em Ciências Farmacêuticas - subprojeto do projeto cadastrado na PRPPG: 2772016
(projeto financiado pela FAPEMIG).
-Orientação em laboratório de discentes de iniciação científica - projetos com cadastro
(subprojetos do projeto 2772016).
- Leitura e estudo de artigos de pesquisa, escrita de trabalhos (artigos), correção de
relatórios, redação e ou correção de resumos (para apresentação em eventos de
pesquisa) relacionados aos projetos citados.
Total de 15h semanais
Carga horária semanal média: 15h

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
------Carga horária semanal média: 0h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
1h semanal – Programa Apadrinhamento de calouros
1h semanal – supervisão de monitoria
Carga horária semanal média:2h

Observações
--------Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 01 de Abril de 2019.

CRISTIANE FERNANDA FUZER GRAEL
SIAPE- 1448738

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Delba Fonseca Santos
Atividades de Ensino*
Encargos didáticos na graduação:
FAR019- F - DEONTOLOGIA E LEGISLAÇÃO FARMACÊUTICA - Período:
2019/1 Carga horária: 45h/a Créditos: 3
FAR094 – F - SAÚDE PÚBLICA Período: 2019/1 - Carga horária: 90h/a Créditos: 6
SSA770 – D - ESTAGIO DOCENCIA Período: 2019/21 - Carga horária: 60h/a
Créditos: 4
CIF599 – F - PESQUISA ORIENTADA Período: 2019/1 - Carga horária: 30h/a
Créditos: 2
SSA599 – D - PESQUISA ORIENTADA Período: 2019/1 - Carga horária: 30h/a
Créditos: 2
Total: 195 (dez) horas-aula semanal.
Carga horária semanal média: 195 (cento de noventa e cinco)
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do Laboratório de Farmácia Social do Departamento de Farmácia
(Portaria nº 057/FCBS, de 05 de setembro de 2018): 5 horas semanal.
Carga horária semanal média: 5 (cinco)
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenador dos seguintes projetos em execução:
- Estudo piloto sobre a distribuição e características das injúrias acidentais em crianças
no município de Diamantina, MG (Protocolo PRPPG - 782018): 5 horas semanal.
- Orientação de mestrado - Características da força na assistência farmacêutica no
tratamento da tuberculose nos municípios da Superintendência Regional de Saúde de
Diamantina, Minas Gerais, Brasil (Protocolo PRPPG 3442018): 5 horas semanal.
- Prevalência de acidente vascular cerebral em adultos no Município de Presidente
Kubitschek, Minas Gerais, Brasil. CAAE: 95606518.8.0000.5108: 5 horas semanal.
-Orientação de mestrado - Prevalência e gestão clínica da anemia em pacientes do
Serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Caridade de Diamantina. MG - Brasil de 2010
a 2017. CAAE: 94082018.7.0000.5108: 5 horas semanal.
Validação e adaptação transcultural da escala de reconhecimento do acidente vascular
cerebral na sala de emergência (Rosier Scale). Número do Parecer: 3.204.553: 5 horas
semanal.

Atividades didáticas pertinentes ao ensino: 15 (quinze) horas distribuídas entre
atividades relacionadas às orientações aos estudantes de graduação para participarem
ativamente da elaboração e planejamento dos projetos. Além disso, de atividades de
trabalho de campo para aplicações dos questionários.
Carga horária semanal média: 25 (vinte e cinco)
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Coordenação do Programa Cuidados Farmacêuticos no Vale do Jequitinhonha: Liga
Acadêmica de Farmácia (LAF) (Número de registro 004.1.201.2017): 4 horas semanal
Carga horária semanal média: 4 (quatro)
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da docente Fábio Pio
Dornas, lotado no Departamento de Farmácia (Portaria nº 062/FCBS, de 18 setembro
de 2018).
- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso em andamento dos estudantes:
Tamíris Keyla Marques Rocha Nunes
Cássio Horta Saldanha Rolim
Verônica Aparecida Costa
Ruth Soares Cardoso
Bruno Felix Souza
Thaiane Jaíssa Freire Botelho

- Escrita de artigos científicos em andamento dos estudantes de mestrado:
Ivana Di Pietro Carvalho – Departamento de Farmácia (PPGCF)
Frederico Lopes Alves – Saúde Sociedade e Ambiente (SASA)
- Elaboração de resumos para o Sintegra 2019
- Participação em reuniões.
- Participação em comissão de organização de evento científico (Fórum “ Interface entre
o ensino e prática farmacêutica”.
Carga horária semanal média: 6 (seis)

Observações
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Poderão
ocorrer alterações no decorrer do semestre letivo. E as devidas alterações serão
informadas à chefia imediata.
Diamantina, 23 abril de 2019.
____________________________________________
Delba Fonseca Santos

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Eduardo de Jesus Oliveira
Atividades de Ensino*
Graduação:
● Disciplina FAR021, Estágio II, 60h/a, 4 créditos, dividida com outro docente, Carga
Horária Semanal: 02 horas
● Disciplina BIO016, Farmacobotânica, 60h/a, 4 créditos, dividida com outro docente, Carga
Horária Semanal: 02 horas
● Disciplina FAR 107, Fitoterápicos, 45h/a, 3 créditos, Carga Horária Semanal: 03 horas
● Disciplina FAR025, Métodos de Separação e Identificação de Compostos Orgânicos,
60h/a, 4 créditos, Carga Horária Semanal: 04 horas.
Pós-Graduação:
● Disciplina CIF713, Tópicos Especiais II, 30h/a, 2 créditos, Carga Horária Semanal: 2
horas.
● Disciplina CIF502, Seminários II, 15h/a, 1 crédito, dividida com mais um docente, Carga
Horária Semanal: 0,5 horas
● Disciplina CIF599, E, Pesquisa Orientada, 30h/a, 2 créditos, Carga Horária Semanal: 2
horas
● Disciplina CIF500, E, Estágio em Docência 30h/a, 2 créditos, Carga Horária Semanal: 2
horas
Carga horária semanal média: 17,5 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação do Curso de Graduação em Farmácia: 8 horas semanais
Participação em Comissão para Implantação da Farmácia Universitária: 5 horas semanais
Participação em Núcleo Docente Estruturante: 3 horas semanais
Participação em Colegiado de Curso: 02 horas semanais

Carga horária semanal média: 18 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Participação em Projeto de Pesquisa, Protocolo de registro SIGA 7682018, Vigência, 20/09/2018
a 20/08/2022, Miconia ferruginata DC. : estudo biomonitorado e avaliação das atividades
antiinflamatórias e antitumoral.: 03 horas semanais (Colaborador)

Coordenador de Projeto de Pesquisa, Protocolo de registro SIGA 4462017, Vigência,
26/06/2017

a 26/06/2019, Investigação da Atividade Antiviral de Alcalóides

Bisbenzilisoquinolínicos Isolados de Cissampelos sympodialis Eichl. (Milona). : 05 horas
semanais (Financiamento FAPEMIG)

Carga horária semanal média: 08 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto Astrovale (Vice-Coordenador), 02 horas semanais. Número de Registro:
317046.1665.66038.01122018 (Vigência: Dez 2018 a Dez 2020)

Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparação de aulas para Graduação: 04 horas semanais
Preparação de aulas para Pós-Graduação: 04 horas semanais
Elaboração de projetos de pesquisa para atendimento a editais e de relatórios de projetos em
andamento e/ou finalizados, além de levantamento de orçamento de consumíveis para compra:
02 horas semanais

Carga horária semanal média: 10 horas

Observações

Foi estimada a carga horária semanal média, incluindo as atividades de preparação de aula, de
elaboração de projetos de pesquisa e relatórios técnico-financeiros de projetos em andamento e
finalizados, busca de cotações de preços e orçamentos para compra de insumos de laboratório.
Algumas destas atividades são realizadas em casa, fora do período de trabalho no Departamento
e em fins de semana.

Carga horária semanal média total: 55,5 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 10 de Maio de 2018

__________________________________________
Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Fábio Pio Dornas
Atividades de Ensino*
Disciplinas:

Microbiologia

Clínica

(FAR

112),

Diagnóstico

de

Doenças

Infectocontagiosas (FAR095), Controle de Qualidade em Laboratório Clínico
(FAR092) e Estágio III (FAR022).

Carga horária semanal média: 17 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Comissão responsável pela implantação do Laboratório de Análises Clínicas do curso
de Farmácia FCBS/UFVJM.
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Projeto CNPq aprovado (Processo: 407330/2018-6) a agência de fomento, aguardo
liberação dos recursos;
- 1 aluna de iniciação científica voluntária em fase de revisão de literatura – Jussiara
Sales Rodrigues Costa;
Carga horária semanal média: 8 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Escrita de projeto edital No 5/2019 com uma parceira de trabalho Profa. Cíntia
DCB/UFVJM.
- Avaliação de projeto de extensão IFET/SJE edital No 06/2019.
Carga horária semanal média: 5 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Troca de experiências relacionadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão com
colegas dentro e fora do departamento;
- Coordenação de laboratórios no departamento de Farmácia (Laboratório de ensino II
e Laboratório de Bioprocessos);
- Leitura de outros editais;
- Montagem de aulas para as disciplinas.
Carga horária semanal média: 8 horas

Observações

Docente recém-contratado (posse acontecida em 03/08/18), em fase de montagem de
aulas, conhecendo a estrutura disponibilizada para a realização de outras atividades. À
procura de colaborações no departamento e na universidade.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 1º semestre de 2019.

Fábio Pio Dornas

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Fernando Costa Archanjo
Atividades de Ensino*
Disciplina de Química Farmacêutica – 5 créditos
Disciplina de Química Orgânica I – 3 créditos

Carga horária semanal média: 8 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Pró-reitor de administração da UFVJM

Carga horária semanal média: 32 horas semanais
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Local e Data. Diamantina, 28 de Março de 2019

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Guilherme Carneiro
Atividades de Ensino*
Graduação (Farmácia):
FAR018 - Farmacotécnica (6h), FAR137 - Tecnologia de Cosméticos I (4h) e FAR024
- Estágio V (4h)

Carga horária semanal média: 24h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Participação em:
Núcleo Docente Estruturante (Portaria n. 034/FCBS, de 05/04/2019) – 3h
Comissão de validação de autodeclaração étnico-racial de candidatos PPI (Portaria n.
304, de 30/01/2019) – 0,5h
Comissão de práticas dos cursos de saúde na rede municipal (Portaria n. 3365, de
07/12/2017) – 1h
Conselho da DEPE (Portaria n. 1774, de 29/06/2018) – 0,5h
Comissão de acompanhamento e avaliação para certificação das ações voluntárias de
ensino (Portaria n. 031, de 31/10/2018) – 1h
Carga horária semanal média: 6h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientação de projetos
Treinamento de 4 alunos de iniciação científica (projetos em fase de escrita para
posterior registro):
SOFIA SANTOS DONAIRE CHURA (20172009022)
JOAO LUCAS PERES MATOSO (20171009006)
MICHELY APARECIDA LOPES (20172009032)
ALESSANDRA NEVES SOUSA (20141009012)
Carga horária semanal média: 5h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto de extensão n. 017.2.035-2019 – 5h
Carga horária semanal média: 5h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Coordenação de laboratório (Farmacotécnica), Portaria n. 057/FCBS, de 05/09/2018
Comissão de estágio probatório Kelly Cristina Kato, conforme Portaria n. 061/FCBS,
de 18/09/2018
Atividades como pesquisador: bancas de defesa de mestrado e doutorado, revisor de
artigos em periódicos científicos

Carga horária semanal média: -

Observações
Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 08 de maio de 2019.

______________________________
Prof. Guilherme Carneiro

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Gustavo Eustáquio Brito Alvim de Melo
Atividades de Ensino*
Disciplina Diagnóstico Laboratorial de doenças infecto-parasitárias – 2,67 h/semana
Disciplina Imunologia básica – 4,0 h/semana
Disciplina Imunologia clínica – 3,0 h/semana
Disciplina bases e métodos em imunologia aplicados às ciências farmacêuticas programa de PG em ciênc. Farmacéuticas – 3,0 h/semana
Disciplina Princípios e aplicações da citometria de fluxo prog. Multicêntrico PG
Ciênc. Fisiológicas – 3,0 h/semana
Carga horária semanal média: 15,67

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro de colegiado do Programa de PG em Ciências Farmacêuticas – 2 h/semana
Membro de colegiado do Programa de PG em Ciências Farmacêuticas - 2 h/semana
Carga horária semanal média: 4
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientação de alunos de PG junto ao Programa de PG em Ciências Farmacêuticas
(mestrado e doutorado) – 10 h/semana
Orientação de alunos de PG junto ao Programa de PG em Ciências Farmacêuticas
(mestrado) - 11 h/semana
Carga horária semanal média: 21
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Nenhuma atividade de extensão no momento
Carga horária semanal média: 0
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média: 0

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Diamantina, 14 de maio de 2019.
Gustavo Eustáquio Brito Alvim de Melo
SIAPE 1312203
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Helen Rodrigues Martins
Atividades de Ensino*
Estão descritas abaixo as atividades de ensino previstas para o semestre letivo
2019/1.
Serão ministradas as disciplinas abaixo relacionadas:
a) Ensino da Graduação:
1) Parasitologia FAR011(60h): carga horária semanal do docente 4h/aula
2) Diagnóstico Laboratorial de Doenças Infecto-Parasitárias FAR095(120h) carga horária semanal do docente 2,53h/aula
3) Estágio IV FAR 033 (180h) - carga horária semanal do docente 1,98h/aula
4) Parasitologia FAR125(60h): carga horária do docente 4h/aula
5) Parasitologia Clínica FAR031 (45h): carga horária do docente 3h/aula
Total: 11,5h
b) Ensino de Pós- Graduação:

6) Pesquisa Orientada CIF599, Turma H (30h) - carga horária semanal do docente
2h/aula
7) Pesquisa Orientada PMCF599 , Turma AK (15h) - carga horária semanal do
Docente 1h/aula
8) Pesquisa Orientada PMCF599, Turma S (15h) - carga horária semanal do
docente 1h/aula
9) Pesquisa Orientada PMCF599, Turma T (15h) - carga horária semanal do
docente 1h/aula
Total: 3h
Desta forma, em conjunto serão cumpridos 14,5 horas (dezesseis e meia) horas-aula
semanais.
Serão também desenvolvidas atividades de atendimento a discentes para retirar
dúvidas ou revisão de provas; elaboração e correção de provas; preparação de aulas;
preparação e correção de exercícios; correções de trabalho de conclusão de cursos;
participação em bancas; orientação de monitoria vinculada ao discente Palulo Leando
Meireles Junior. Em conjunto essas atividades deverão perfazer pelo menos 9 h
semanais.

Carga horária semanal média: 23 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Atualmente, a discente exerce atividades administrativas diretas referentes às
seguintes funções:
a) Coordenadora do Centro Integrado de Pós-graduação e Pesquisa em Saúde CIPq/Saúde, conforme designação pela Portaria PRPPG N°13, de 21 de agosto
de 2017 – Carga Horária semanal: 4h
b) Membro do Colegiado do Curso de Farmácia, conforme designação da Portaria
N°098/FCBS, de 20 de Novembro de 2017 - Carga Horária Semanal: 1h
c) Membro do NDE do Curso de Farmácia – Carga Horária Semanal: 3h
d) Membro da Comissão de Implementação do Laboratório Clínico e Reuniões
regulares do Departamento de Farmácia: Carga Horária Semanal: 1h
Carga horária semanal média: 9 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Entre as atividades de Pesquisa desenvolvidas encontram-se:
a) Coordenação de Projetos:
1) Plantas do Cerrado Brasileiro: caracterização fitoquímica e avaliação de
atividades biológicas de espécies nativas da Região de Diamantina-MG. Processo
CNPQ 449401/2014-6, registro PRPPG/UFVJM 6062016.
2) Avaliação da Taxa de Infecção in vitro de Células Progenitoras Hematopoéticas
Humanas por Linhagens do Trypanosoma cruzi, Processo FAPEMIG , registro
PRPPG/UFVJM 392017
3) ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DA ESPÉCIE
Eremanthus erythropappus (DC) McLeisch (ASTERACEAE). Registro
PRPPG/UFVJM 2122018
4) Miconia ferruginata DC.: estudo biomonitorado e avaliação das atividades
antiinflamatórias e antitumoral. Registro PRPPG/UFVJM 7682018
5) Avaliação fotoquímica e atividades biológicas do extrato etanólico bruto e
frações de planta medicinal do Cerrado brasileiro: Vochysia elliptica Mart.
b) Participação como Colaboradora em projetos de Pesquisa
1) Infecções por Zika virus: Resposta imune, prospecção de antivirais, caracterização
molecular e biológica. Registro PRPPG/UFVJM 8252016.
2) Infecções por arbovírius no Vale do Jequitinhonha: epidemiologia , caracterização
viral e marcadores clínico-laboratoriais dos indivíduos infectados. Projeto Financiado
Processo APQ-00824-18. Cooordenador Danilo Bretas Oliveira
3) Desenvolvimento de imunossensores impedimétricos para diagnóstico simultâneo
de leishmaniose visceral e doença de chagas. Registro PRPPG 3272019, APQ-0309715/FAPEMIG. Coordenador Lucas Franco
4) Obtenção e Caracterização de Nanobioestruturas contendo peptídeos
antimicrobianos para aplicações biotecnológicas. Financiamento CNPq, Coordenador
Prof. Rodrigo Moreira Verly.
c) Orientações de alunos de Pós-Graduação
1) Janne Karlla De Aguiar. Orientação de Mestrado em Ciências
Farmacêuticas/UFVJM.
Dayana Barbosa da Cruz. Orientação de Doutorado em Programa Multiciêntrico de
Ciências Fisiológicas, UFVJM.
2) Poliana Ribeiro Barroso. Orientação de em Programa Multiciêntrico de Ciências
Fisiológicas, UFVJM.
3) Taís Reis. Co-orientação de doutorado em Programa de Química. UFVJM.
Desta forma, o tempo dedicado ao desenvolvimento de pesquisa científica envolvem
atividades diversas que incluem a elaboração e correção de projetos científicos;

orientação de iniciação científica voluntária e a trabalhos de conclusão de curso; o
desenvolvimento da parte experimental de projetos científicos; o treinamento de
colaboradores envolvidos; a análise de dados e elaboração de publicações (resumos e
artigos científicos) a serem submetidos a eventos e revistas especializadas; a
participação de reuniões científicas; a gestão de projetos envolvendo compras,
prestação de contas; participação com adhoc de artigos e/ou projetos, dentre outras.
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Outras Atividades
Durante o semestre letivo não raramente ocorrem envolvimento do docente em outras
atividades eventuais como a participação em processos seletivos ou bancas de
concurso; ; a avaliação de estágios probatórios; a participação em cursos de
capacitação; a participação em comissões ou reuniões específicas; a participação e
organização de eventos, participação em bancas de avaliação de desempenho docente,
dentre outras.
Carga horária semanal média: nd
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamatina, 09 de maio de 2019.
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Herton Helder Rocha Pires
Atividades de Ensino*
Disciplinas na graduação:
Parasitologia FAR 123 Turma odontologia – carga horária semanal do docente 4h/aula
Parasitologia FAR 123 Turma nutrição - carga horária semanal do docente 4h/aula
Parasitologia FAR 125 Turma fisioterapia- carga horária semanal do docente 4h/aula

Total de 12 horas semanais/aulas
Disciplinas de pós-graduação
SSA599 – Pesquisa orientada (carga horária semanal de 6 horas)
SSA570 – Ecossistemas e prevenção primária (carga horária semanal de 4 horas)
SSA570 Estágio em docência (carga horária semanal de 2 horas)
SSA500 – Língua estrangeira
Total de 8 horas semanais/aula
Outras atividades: serão também desenvolvidas atividades de atendimento aos
discentes; elaboração e correção de provas; preparação de aulas; leitura e correções de
trabalhos de conclusão de curso, participação em bancas; orientação de monitorias
perfazendo pelo menos 8 horas semanais.
Carga horária semanal média: 28 horas-aula semanas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Coordenação do programa de mestrado em saúde sociedade e ambiente – PPGSaSA
até 3 de maio de 2019
- Membro de comissões: colegiado do curso de farmácia, Concelho de ensino e pósgraduação (CPPG), Congregação da Faculdade de ciências biológicas e da saúde
(FCBS).
Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenação de projetos:
- Mortalidade de crianças com idade inferior a cinco anos em municípios da
microrregião da Serra Geral, Minas Gerais. Projeto de mestrado PPGSaSA.
- A relação turismo, lazer e esquistossomose no município do Serro, Minas Gerais.
Projeto de mestrado PPGSaSA.
- Cotidiano das internas da Escola Normal de Conselheiro Mata - uma busca por relatos
de saúde em seus diários na década de cinquenta. Projeto de mestrado PPGSaSA.
- Aspectos nutricionais e alimentares na comunidade de Braúnas, município de
Diamantina. Projeto PIBIC.
Participação em projetos:
- Epidemiologia do escorpionismo em um município do Vale do Mucuri, Minas Gerais,
entre 2007 e 2017.
Orientação de mestrado
Warlleis Souza santos - Programa de mestrado saúde sociedade e ambiente. Projeto:
Mortalidade de crianças com idade inferior a cinco anos em municípios da microrregião
da Serra Geral, Minas Gerais.
Marconi Leão Fernandes - Programa de mestrado saúde sociedade e ambiente. Projeto:
A relação turismo, lazer e esquistossomose no município do Serro, Minas Gerais.
Renata Maria Moreira da Silva Cordeiro - Programa de mestrado saúde sociedade e
ambiente. Projeto: Cotidiano das internas da Escola Normal de Conselheiro Mata - uma
busca por relatos de saúde em seus diários na década de cinquenta.
Rassinou Dias Quitério - Avaliação da Adesão dos Serviços de Mamografia na Cidade
de Montes Claros ao Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM) e o
Programa Estadual de Controle de Qualidade em Mamografia (PECQMAMO).

Vagner Campos de Araújo - Sofrimento psíquico e saúde mental de discentes dos
cursos de graduação da universidades federais brasileiras: cenário atual e ações para o
enfrentamento do problema.
Orientação científica
Isabella de Souza Carlos (curso de fisioterapia) – Projeto: Aspectos nutricionais e
alimentares na comunidade de Braúnas, município de Diamantina.
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto de extensão:
Diego Augusto (curso de medicina) - Do alimento à boa alimentação - trabalhando
aspectos relacionados à alimentação na comunidade de Braúnas, município de
Diamantina, Minas Gerais. Projeto PIBECX
Orientação de discente:
Diego Augusto Silva Oliveira - Do alimento à boa alimentação - trabalhando aspectos
relacionados à alimentação na comunidade de Braúnas, município de Diamantina,
Minas Gerais.
Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Diamantina, 15 de dezembro de 2018

Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Kelly Cristina Kato
Atividades de Ensino*
-Disciplina Farmacotécnica (FAR 018)- (apenas durante dois meses pois divido a disciplina com
outro professor)- 8 horas/semanais em sala de aula e 6 horas/semanais no preparo da disciplina
(preparo da aula didática e prática, preparo de exercícios para fixação, atendimento a discentes,
elaboração e correção de provas) e auxílio à monitoria da disciplina
-Disciplina Fundamentos e Farmacotécnica Homeopática (FAR 096)- 6 horas/semanais em sala de
aula e 4horas/semanais no preparo da disciplina (preparo da aula didática e prática, preparo de
exercícios para fixação, atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, alimentar a
plataforma moodle)

-Disciplina Estágio V (FAR 024) (apresentação de relatórios e encontros com alunos). Esta
disciplina é compartilhada com outros dois professores, por isso considerou-se carga horária menor
- 3 horas/semanais em sala de aula e 2 horas/semanais no preparo da disciplina
-Disciplina História Da Química (EADQUI057)- 6 horas/semanais no preparo da disciplina
(preparo da aula didática e prática, preparo de exercícios para fixação, atendimento a discentes,
elaboração e correção de provas, alimentar a plataforma moodle, webconferência)
Carga horária semanal média: 24 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro da Comissão de Laboratórios de Pesquisa Multiusuário do Departamento de Farmácia
(Multifar)
Carga horária semanal média: 3 horas/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
-Miconia ferruginata DC. estudo biomonitorado e avaliação das atividades antiinflamatórias e
antitumoral.- 5 horas/semana
-Estudo fitoquímico e atividades biológicas da espécie Eremanthus erythropappus (DC) McLeisch
(ASTERACEAE).- 5 horas/semana
-Plantas do Cerrado Brasileiro: caracterização fitoquímica e avaliação de atividades biológicas de
espécies nativas da Região de Diamantina-MG- 5 horas/semana
-Nanopartículas lípidicas sólidas contendo benznidazol como estratégia para aumentar a eficácia
no tratamento da doença de chagas- 4 horas/semana

Carga horária semanal média: 20 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
-Projeto Ciência Nossa de Cada dia- 5 horas/semana
-Projeto Olimpíadas de Química- 5 horas/semana
Carga horária semanal média: 10 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
i.

Responsável pelo laboratório de homeopatia (Portaria n 057/FCBS, de 05 de setembro de
2018)

ii. Orientação de trabalho de Conclusão de Curso
iii. Escrita de artigos científicos
iv. Participação de reuniões
v.

Participações em Fóruns (Forped, por exemplo)

vi. Participação em eventos científicos
Carga horária semanal média: 5 horas/semana

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 29 de abril de 2019.

_____________________
Kelly Cristina Kato

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Leida Calegário de Oliveira
Atividades de Ensino*
Orientação de discentes de mestrado do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde,
Sociedade e Ambiente, Suzane Fonseca Oliveira e Francyele Morais.
Carga horária semanal média: 02 hora.
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Atuação como Pró-Reitora de Graduação da UFVJM.
Carga horária semanal média: 37 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Apadrinhamento de estudantes ingressantes do curso de Farmácia

Carga horária semanal média: 01 hora

Observações
Informo que cumpri as atividades registradas no Anexo I referentes aos encargos docentes de
2018/2.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 21 de março de 2019.

Leida Calegário de Oliviera
Docente do Departamento de Farmácia
FCBS/UFVJM

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Lorena Ulhôa Araújo
Atividades de Ensino*
Encargos didáticos na graduação:
- Economia (FAR 136): 2 horas-aula semanal;
- Economia e Administração Farmacêutica (FAR 104): 3 horas-aula semanal;
- Farmacoeconomia (FAR 113): 3 horas-aula semanal;

- Introdução às Ciências Farmacêuticas (FAR 001): 2 horas-aula semanal;
Total: 10 (dez) horas-aula semanal.
Atividades didáticas pertinentes ao ensino: 8 (oito) horas distribuídas entre atividades
relacionadas ao atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação
de aulas e ou exercícios.
Carga horária semanal média: 18 (dezoito)
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Farmácia. Mandato de
17/08/2018 a 16/08/2021 (Portaria nº 034/FCBS, de 05 de abril de 2019): 3 horas
semanal.
- Coordenação do Laboratório de Farmácia Social do Departamento de Farmácia
(Portaria nº 057/FCBS, de 05 de setembro de 2018): 2 horas semanal.
- Coordenação do Estágio II (FAR 021): 1 hora semanal.
Carga horária semanal média: 6 (seis)
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Pesquisador nos seguintes projetos em execução:
- Estudo piloto sobre a distribuição e características das injúrias acidentais em crianças
no município de Diamantina, MG (Protocolo 782018): 3 horas semanal

- Características da força na assistência farmacêutica no tratamento da tuberculose nos
municípios da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais,
Brasil (Protocolo 3442018): 3 horas semanal
- Prevalência de acidente vascular cerebral em adultos no Município de Presidente
Kubitschek, Minas Gerais, Brasil (Protocolo 2182019): 3 horas semanal
Carga horária semanal média: 9 (nove)
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Colaborador do Programa Cuidados Farmacêuticos no Vale do Jequitinhonha: Liga
Acadêmica de Farmácia (LAF) (Número de registro 004.1.201.2017): 2 horas semanal
- Membro do projeto Salve uma Vida! Venha prevenir o AVC! Edital Proexc 01/2019.
Protocolo SIGProj 316696.1753.30693.19112018: 2 horas semanal
Carga horária semanal média: 4 (quatro)
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da docente Valéria Gomes
de Almeida, lotada no Departamento de Farmácia (Portaria nº 028/FCBS, de 06 de abril
de 2018).
- Membro da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório da docente Kelly Cristina
Kato, lotada no Departamento de Farmácia (Portaria nº 061/FCBS, de 18 de setembro
de 2018).
- Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso.
- Escrita de artigos científicos.

- Elaboração de projetos.
- Participação em reuniões.
- Participação em bancas de Trabalho de Conclusão de Curso.
- Participação em bancas de Defesa de Mestrado
- Participação em comissão de organização de evento científico.
- Coordenação de Empresa Júnior.
Carga horária semanal média: 3 (três)

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 02 de maio de 2019.

Lorena Ulhôa Araújo
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Renata Aline Andrade
Atividades de Ensino*
Disciplinas da graduação:
- Atenção Farmacêutica: 3 horas semanais
- Farmácia Hospitalar: 3 horas semanais
- Semiologia Farmacêutica: 3 horas semanais
- Estágio supervisionado IV: 1 horas semanal

Disciplinas da pós-graduação:
- Cuidado Farmacêutico II na Saúde do Idoso: 2 horas semanais
- Cuidado Farmacêutico IV na saúde do idoso: 2 horas semanais
- Estágio em Docência: 2 horas semanais
- Pesquisa orientada: 2 horas semanais
Carga horária semanal média: 18
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Vice coordenação do Programa de Residência multiprofissional em Saúde do Idoso.
- Conselheira da Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE)
- Membro da comissão de validação de autodeclaração étnico-racial de candidatos
Pretos, Pardos e Indígenas – PPI
- Membro da Comissão de acompanhamento e avaliação para certificação das ações
voluntárias de ensino.
Carga horária semanal média: 8
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
Coordenação dos projetos de pesquisa:
- Sintomas depressivos e fatores associados em uma cidade polo do Vale do
Jequitinhonha, MG, Brasil
- Fatores predisponentes à internação por insuficiência cardíaca no Vale do
Jequitinhonha.
Orientações:
- Três estudantes do Mestrado Interdisciplinar Saúde, Sociedade e Ambiente.

- Uma estudante de iniciação científica.
- Três residentes do Programa Multiprofissional em saúde do Idoso.
- Quatro estudantes desenvolvendo Trabalho de Conclusão de Curso.
Carga horária semanal média: 7
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenação dos seguintes projetos de extensão:
- Atenção

Farmacêutica na

Farmácia

Básica de

Diamantina:

abordagem

multiprofissional a saúde do idoso.
- Educação em Saúde para pacientes do SUS: ênfase no uso racional de medicamentos.
- Implementação do Cuidado Farmacêutico na clínica de odontologia: ênfase na Revisão
da Farmacoterapia e Educação em Saúde.
Carga horária semanal média: 7
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Local e Data

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Rosana Cambraia
Atividades de Ensino*
Graduação:
ENF002 – Metodologia Científica e Tecnológica – 60h - Farmácia (36 discentes)
ENF001 – Capacitação Pedagógica – 45h - Enfermagem – (38 discentes)
FAR108 – Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 30h - Farmácia (13 discentes)

Pós-graduação:
ERU560 – Defesa de dissertação – 270h semestre – Mestrado acadêmico ERU (1
discente)
ERU599 – Pesquisa orientada – 60h - Mestrado acadêmico ERU (1 discentes)
SSA520 – Metodologia cientifica – 45h – Mestrado profissional (15 discentes)
SSA599 – Pesquisa orientada – 60h - Mestrado profissional SaSA – (2 discentes)

Carga horária semanal média: 9 horas na graduação + 9,5 horas na pós-graduação
(sem carga horaria de Estagio Docência, pois não há discente matriculado e sem
incluir 18h de dissertação)
Sub-total ensino: 18,5 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Vice-Chefia: Departamento de Farmácia (FCBS/UFVJM)
Portaria n. 2.106 de 31/07/2018, 4 horas/semana

Colegiado de curso – Mestrado Interdisciplinar Saúde, Sociedade e Ambiente – Portaria
n. 746 de 24/03/2017. Período: de 27/03/2017 a 26/03/2019 (prorrogado até
17/04/2019). 2 horas/semana. Observação: renovação na participação no referido
colegiado previsto para o período 2019/2020 aguardando portaria.

Colegiado de curso – Mestrado Interdisciplinar Estudos Rurais – Portaria n. 017 de
12/03/2018. Período: de 12/03/2018 a 11/03/2020. 2 horas/semana

Sub-total administração: 8 horas/semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos registrados no e-Campus Pesquisa:
-

Projetos de mestrado SaSA:
1) Saberes tradicionais aliados a medicina convencional na diminuição da
mortalidade infantil na primeira infância de crianças quilombolas. Mestranda:
Alexandra Brasil Costa Freire. 2 horas/semana.
2) Avaliação do aplicativo QualiVida: Índice de qualidade de vida em
comunidades rurais tradicionais. Mestranda: Valéria Rodrigues Neves. 2
horas/semana.

-

Projetos de mestrado ERU:
1) Educação escolar indígena (des)colonizada: um estudo de caso na Terra
Indígena Krenak, Resplendor, Minas Gerais. Mestranda: Amanda Ottoni
Cavalcante. 2 horas/semana.

-

Projeto de Iniciação Cientifica:
1) Caracterização botanica e composição do feijão guandu (Cajanus cajan).
Bolsista PIBIC Agronomia (FCA/UFVJM): Angelica Rabello Conceição. 2
horas/semana

Sub-total pesquisa: 8 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto: Programa Liberdade na Radio Universitária
Ciências Sociais
Objetivos: Aproximar os membros do Comitê em Direitos Humanos das comunidades
interna e externa a UFVJM.
Equipe: Ana Catarina Perez Dias (coordenadora); Ricardo de Oliveira Brasil Costa;
Ludmilla Zaíra Farnezzi de Oliveira; Jean Carlo Laughton de Souza; Alber Carlos Alves
Santos; Marivaldo Aparecido de Carvalho; Rosana Passos Cambraia.
Dedicação: 2 horas/semana

Sub-total extensão: 2 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

NINTER – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa (PRPPG/UFVJM). Portaria n. 020
PRPPG/UFVJM de 29/agosto/2017. 1 hora/semana

CDH – Comitê de Direitos Humanos na UFVJM. Portaria n. 2.901 de 18/10/2017. 2,5
horas por semana.

Sub-total outras atividades: 3,5 horas/semana

Observações adicionais:
Não foram adicionadas ao cálculo de carga horária semanal média as seguintes
atividades:

-

Banco de avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
(SINAES) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP). No mínimo três
viagens por ano, cada viagem de 5 (cinco) dias, com anuência da chefia imediata e
concordância do gestor principal da UFVJM.

-

Participação em bancas de mestrado internas e externas (qualificação e dissertação)
- leitura e avaliação presencial.

Carga horária semanal média TOTAL: 40 horas

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 26 de abril de 2019.

Profa. Rosana Passos Cambraia
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Sergio Ricardo Stuckert Seixas
Atividades de Ensino*
Neste semestre estou retornando de um pós-doutorado e reassumindo minhas
disciplinas, além da disciplina sem professor ainda definido.
Farmacologia 1, farmacologia 2 e imunologia.
Carga horária semanal média:
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Parcipo mestrado em Ciências Farmacêucas e no momento oriento uma aluna com o
projeto "IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA MELHORAR INDICADORES DE
QUALIDADE NO CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO."
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.
Local e Data.
Diamantina, 13 de maio de 2019
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Taízia Dutra Silva
Atividades de Ensino*
Graduação em Farmácia:
•

Controle de qualidade de insumos farmacêuticos (FAR 109): 06 créditos

•

Física aplicada à farmácia (FAR 003): 04 créditos

•

Gestão e controle de qualidade (FAR 101): 02 créditos.

•

Estágio V (FAR 024): 04 créditos.

Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas:
•

Pesquisa orientada (CIF 599): 2 créditos

Outras atividades como atendimento aos discentes, elaboração e correção de provas e
relatórios (aulas práticas e do estágio V), preparação de aulas/exercícios e demais
atividades didáticas pertinentes ao ensino.
Carga horária semanal média: 28 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
•

Membro de comissão de Colegiado de Curso, conforme Portaria n°098/FCBS,
de 20/11/17.
Carga horária semanal média: 1 h

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
•

Projeto de mestrado (registro PRPPG n° 3692019): “Investigação da Atividade
Antiviral de Alcalóides Bisbenzilisoquinolínicos Isolados de Cissampelos
sympodialis Eichl. (Milona)”.

•

Subprojeto do anterior (registro PRPPG nº 3712019)

•

Projeto de iniciação científica (registro PRPPG n° 4662019): “Redução de
tamanho de partícula de ibuprofeno para fins de desenvolvimento de formulação
inalatória”.
Carga horária semanal média: 8 h

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
•

Coordenação de laboratório (Física Industrial), conforme Portaria n° 057/FCBS
de 05/09/18.

•

Assinatura e conferência de documentos referentes ao estágio V.

•

Atividades como pesquisador: participação em bancas de mestrado e TCC,
leitura de artigos, revisão bibliográfica, elaboração de artigos (1 em fase de
submissão), elaboração de projetos de iniciação científica a serem cadastrados
no e-campus/ PRPPG (2 em fase de redação), elaboração de relatórios de
pesquisa, orientação e correção de Trabalho de Conclusão de Curso – TCC.
Carga horária semanal média: 3 h

Observações
Há 2 projetos de pesquisa, nível iniciação científica, em redação para serem
posteriormente cadastrados no e-campus/PRPPG

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 07 de maio de 2019.
______________________________________
Taízia Dutra Silva
Siape 1699213.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Valéria Gomes de Almeida
Atividades de Ensino*
1. Disciplinas ministradas na graduação, curso Farmácia:
FAR009 - BIOQUÍMICA APLICADA À FARMÁCIA – Carga horária semanal: 7 horas
FAR017 - FUNDAMENTOS DE CITOLOGIA, HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA CLÍNICA
- carga horária semanal: 3 horas
FAR022 - ESTÁGIO III - Carga horária semanal: 2 horas
FAR 030 – BIOQUÍMICA CLÍNICA – Carga horária semanal: 5 horas

2. Atendimento a discentes – Carga horária semanal: 2 horas

3. Supervisão da monitoria da disciplina FAR009 – Carga horária semanal: 2 horas
4. Elaboração e correção de provas e/ou exercícios – Carga horária semanal: 2 horas
5.Preparação de aulas e/ou exercícios – 4 horas

Carga horária semanal média: 27 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
1. Responsabilidade pelo Laboratório de Peptídeos Vasoativos do Departamento de Farmácia
(Portaria 012/FCBS de 05 de Fevereiro de 2018) - 1 horas semanais

2. Responsabilidade pelo Laboratório Clínico da Farmácia (Portaria n° 057/FCBS, de 05 de
setembro de 2018) – Carga horária semanal: 1 horas.

3. Responsabilidade pelo Laboratório de Ensino 1 do Departamento de Farmácia (Portaria n°
057/FCBS, de 05 de setembro de 2018) – Carga horária semanal: 1 horas.

4. Responsabilidade pelo Laboratório de Ensino 2 do Departamento de Farmácia (Portaria n°
057/FCBS, de 05 de setembro de 2018) – Carga horária semanal: 1 horas.
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

4 horas

Atividades de Pesquisa*
1. Coordenadora no projeto: “Avaliação do efeito anti-inflamatório de Pseudobrickellia
brasiliensis (Spreng) R. M. King & Rob (arnica-do-campo) sobre parâmetros inflamatórios
relacionados à produção de óxido nítrico, espécies reativas de oxigênio e eiacosanoides por
macrófagos murinos RAW 264.7 estimulados (Protocolo 7762018) – Carga horária semanal: 4
horas.
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
1. Coordenadora no projeto: “Diagnóstico laboratorial de casos assintomáticos de Diabetes
Mellitus e Dislipidemia” (PIBEX 2019 - 317209.1753.323358.19112018) – Carga horária
semanal: 4 horas.

Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Reuniões de Departamento: 1 hora
Carga horária semanal média:

Observações

1 hora

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados
à chefia imediata.

Diamantina, 10 de maio de 2019

Assinatura do docente.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Valéria Macedo Cardoso
Atividades de Ensino*
- Aula no curso de Graduação em Farmácia para as Disciplinas: Gestão e Controle de
qualidade e Enzimologia industrial: 8 horas semanais;
- Aula na disciplina do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas “
Estratégias de obtenção de Produtos Bioativos”: 1 hora semanal;
- Preparo de aulas, elaboração e correção de provas: 5 horas semanais;
- Atendimento a alunos: 3 horas semanais;
Carga horária semanal média: 17 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro do NDE (Núcleo docente estruturante) – Portaria está sendo elaborada: 1
hora semanal;

- Chefia do Laboratório de Bioprocessos (Portaria de nº 034/FCBS de 24 de abril de
2018): 1 hora semanal
- Responsabilidade por Laboratório de ensino 1 (Portaria de nº 034/FCBS de 24 de abril
de 2018): 1 hora semanal
Carga horária semanal média: 3 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Coordenador do Projeto intitulado Controle microbiológico de formulações
cosméticas destinadas a crianças e idosos de Diamantina-MG (protocolo de nº 7072018)
possuindo 3 alunos de IC: 04 horas semanais;
- Coordenador do projeto intitulado Extração e purificação de peroxidase de Abobrinha
(Cucurbita pepo) para possível utilização em ensaios imunoenzimáticos (protocolo de
nº 7202017) com orientação de uma aluna de mestrado: 04 horas semanais.
Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Colaboradora em projeto de extensão intitulado Projeto Descomplicando cosméticos,
nº de registro na PROEXC 016.2.060-2018: 01 hora semanal
- Colaboradora em ação de extensão cadastrada na PROEXC com o número 016.2.0602018: 01 hora semanal
Carga horária semanal média: 02 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Participação em bancas de TCC (Trabalho de conclusão de curso) e de mestrado e
doutorado: 02 horas;
- Escrita e correção de artigos e relatórios de pesquisa, extensão, progressão funcional:
08 horas
Carga horária semanal média: 10 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 21/01/2019
Valéria Macedo Cardoso

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Wallans Torres Pio dos Santos
Atividades de Ensino*
Disciplinas sob minha responsabilidade na graduação pelo Departamento de Farmácia:
1) Físico-química (FAR004) com carga horária semanal de 4 horas
2) Química Analítica Quantitativa (FAR008) com carga horária semanal de 6 horas

Carga horária semanal média: 10 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Nenhuma atividade oficial no momento, no entanto, contando pelo menos uma
participação por mês em reuniões administrativas do departamento ou outras, soma-se
1 hora por semana
Carga horária semanal média: 1 hora
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Participação como docente permanente em três programas de pós-graduação na
UFVJM:
1) Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Química do Estado de Minas GeraisPPGMQ-MG (nível doutorado) - 14 horas semanais
2) Programa de Pós-graduação em Química- PPGQ - (Doutorado e Mestrado) – 5 horas
semanais
3) Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas - PPGCIFAR (Mestrado) –
10 horas semanais
Nesses programas são executados a coordenação de projetos aprovados (atualmente
dois) nos órgãos de fomento do CNPq, FAPEMIG e CAPES, bem como outros sem
fomento registrados na PRPPG. Além disso, disciplinas na pós-graduação são
frequentemente oferecidas nesses programas com eventual carga horária de 2 a 4 hs
semanais.
Cabe destacar que grande parte da carga horária nesses programas são destinadas as
orientações de iniciação científica, mestrado e doutorado. Atualmente são 5 orientações
de doutorado no PPGMQ-MG, 1 de mestrado no PPGQ, 2 de mestrado na PPGCIFAR
e 2 iniciações científica.
Carga horária semanal média: 29 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 07 de maio de 2019

Prof. Dr. Wallans Torres Pio dos Santos
Departamento de Farmácia - FCBS

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação Exclusiva, além
de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU,
deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino
* FIT068

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (6 horas semanais)

* FIT055

FISIOTERAPIA PREVENTIVA (3 horas semanais)

Carga horária semanal média: 09 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas
Câmara departamental (Depto de Fisioterapia): 01 hora/semana
Presidência Congregação Unidade Acadêmica (FCBS): 01 hora/semana
Reuniões Consu/Consepe: 02 horas/semana
Diretor Unidade Acadêmica (FCBS): 18 horas/semana
Carga horária semanal média: 22 horas/semana

Outras Atividades


Membro do Grupo de pesquisa do CIPq/Lafiex com reuniões semanais: 01 hora/semana



Preparação de aulas, e estudo: 08 horas/semana

Carga horária semanal média: 09 horas
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações
durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, Abril de 2019. (Tabela referente ao semestre 2019/1)

Cláudio Heitor Balthazar
SIAPE: 1748062

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri o plano de encargos docentes do último semestre letivo 2018/02, exceto
a orientação do TCC da aluna franciane que foi interrompida até que ela reative sua matrícula na
instituição. Na disciplina de TCC-II não participei de todas as defesas, contudo, usei estes horários
para fazer a parte de tabulação das notas de cada um dos pareceristas, conferência das
documentações obrigatórias, inicial e final (leitura de cada volume de TCC apresentado e dos
respectivos pareceres emitidos), além do lançamento das notas da disciplina.

Atividades de Ensino*

Para este semestre 2019-I seguem as atividades previstas:
* FIT 072: ÉTICA E DEONTOLOGIA: 2h semanais
* FIT 026: FISIOTERAPIA APLICADA À GERIATRIA E GERONTOLOGIA: 5h semanais
* FIT 070: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II: 4h semanais
* FIT 053: FISIOTERAPIA APLICADA À REUMATOLOGIA: 2h semanais
* RDF 599: PESQUISA ORIENTADA: 4h semanais
*RDF510 METODOLOGIA DA PESQUISA E BIOÉTICA: 1 h semestral

Carga horária semanal média:

18 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro do Colegiado de curso de graduação:1 h
Membro do Colegiado de curso de pós-graduação:1 h
Membro da comissão de avaliação de planos de ensino PPGReab: 1h
Membro da Câmara departamental 1 hora
Membro Suplente do CONSU: 0,5h
Banca de probatório: 1 hora

Carga horária semanal média:

5,5 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Orientação de dois projetos de mestrado: 4h
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Carga horária semanal média:

8 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
•

Membro do Grupo de pesquisa do CIPq/Lafiex com reuniões semanais: 0,5 horas

•

Preparação de aulas: 2

•

Orientação de aluna de TCC:2h

•

Orientação de duas alunas de Mestrado TCC:4h

Carga horária semanal média: 8,5 horas

Observações

1- Gasto muito mais que 2 horas preparando as aulas, mas se colocasse extrapolaria as 40
horas totais.
2- O formato adotado da disciplina TCC-II requer que eu faça a revisão individual de cada
trabalho e de cada parecer, portanto utilizo parte da carga horária para tal finalidade além da
montagem semestral da página da disciplina na plataforma Moodle, com a qual ainda não estou
familiarizada totalmente o que me faz dispender um tempo enorme para lançar as tarefas e os
prazos de cada um dos alunos individualmente.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina,13 de março de 2019.
Adriana Netto Parentoni
Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
FIT026 Fisioterapia Aplicada à Geriatria e Gerontologia (5 horas semanais)
FIT068 Estágio supervisionado II (4,8 horas semanais)
FIT069 Estágio supervisionado III (4,8 horas semanais)
RDF500 Estágio em docência (Prog. De Pós-Grad. em Reab. E Desempenho Funcional) (2
horas semanais)
RDF599 Pesquisa Orientada (Prog. De Pós-Grad. em Reab. E Desempenho Funcional) (4
horas semanais)
RDF520 Seminários de Pesquisa (Prog. De Pós-Grad. em Reab. E Desempenho Funcional) (1
hora semanal)
RDF510 Metodologia da Pesquisa e Bioética (Prog. De Pós-Grad. em Reab. E Desempenho
Funcional) (0,53 hora semanal)
Carga horária semanal média:

22 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro da Câmara Departamental (1 hora semanal)
Carga horária semanal média:

1 hora/semanal

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*


Coordenador do projeto “Medo de cair e fatores associados em idosos diabéticos e não
diabéticos” (2 horas semanais) – Registro 4102018



Coordenador do projeto “Medo de Quedas, Controle Postural e Histórico de Quedas em Idosos da
Zona Urbana e Rural de Coari-AM” (2 horas semanais) – Registro 1262019



Coordenador do projeto “Fatores associados à incontinência urinária em mulheres com
osteoartrite de joelho e/ou quadril” (2 horas semanais) – Registro 1252019

Carga horária semanal média: 6 horas/semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*


Coordenadora do projeto de extensão “Fisioterapia Aquática e acompanhamento nutricional para
idosos com osteoartrite de joelho” (4 horas semanais)



Protocolo • 317059.1753.302387.19112018
Carga horária semanal média: 4 horas/semanais
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras


Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Polliana Franciele Mendes
Rodrigues (1 horas semanais)



Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Ana Carla Rodrigues Oliveira (1
horas semanais)



Orientação do Trabalho de Conclusão de Curso da aluna Thaís Aguiar de Oliveira (1

horas semanais)


Orientação mestranda Clarissa Daniela do Nascimento (1 horas semanais)



Orientação mestranda Gisele Aparecida Santos Correia de Melo (1 horas semanais)



Orientação mestranda Elane Marinho de Lira (1 horas semanais)



Orientação mestranda Mylleid Lourença (1 horas semanais)

Carga horária semanal média: 7 horas/semanais

Observações
Representante suplente da FCBS no FORPED (Formação pedagógica continuada docente).

Carga horária semanal média total: 40horas.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo
2018/02 e que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 13 de fevereiro de 2019.

Alessandra de Carvalho Bastone
Professora Adjunta III – Departamento de Fisioterapia

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
(PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019)

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo
2018/02.
Atividades de Ensino*
FIT048 RECURSOS TERAPÊUTICOS (4 horas semanais)
FIT066 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (5h semanal)
FIT068 ESTÁGIO SUPERVISIONADO II DO DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (3h semanal)
RDF599 (PPGREAB) e PMF599 (PMPGCF) PESQUISA ORIENTADA (4 horas semanais)

Carga horária semanal média:

16 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Colegiado de curso pós graduação PPGReab (1 hora)
Colegiado de curso pós graduação PMPGCF (1 hora)
Câmara departamental (1 hora)
Carga horária semanal média:

3 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
* Coordenação e execução de projeto de pesquisa registrado na PRPPG (por projeto)
3972017
EFEITO
DO
TREINAMENTO
FÍSICO
NA
MODULAÇÃO
TERMORREGULATÓRIA EM MODELO ANIMAL DE ONDAS DE CALOR DA
MENOPAUSA
3992017 - EFEITO DO TREINO DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO EM PARÂMETROS
NEURO INFLAMATÓRIOS E ASPECTOS FÍSICO FUNCIONAIS E EMOCIONAIS EM
MULHERES COM FIBROMIALGIA
7902017 - BIOMARCADORES NEUROIMUNOENDÓCRINOINFLAMATÓRIOS, NÍVEL DE

ATIVIDADE FÍSICA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE CRIANÇAS COM
SOBREPESO E OBESIDADE NA IDADE PRÉ-ESCOLAR
1142018 - VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NA POSIÇÃO “PUSH UP” MODIFICADA E
NA POSIÇÃO DE SEMI-AGACHAMENTO ESTÁTICO NOS DESFECHOS FORÇA DE
PREENSÃO MANUAL E DESEMPENHO FÍSICO E FUNCIONAL DE MEMBROS
SUPERIORES
5712018 - EFEITO AGUDO DO STATUS REDOX APÓS VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO
NA FIBROMIALGIA
5822018 - VIVÊNCIA EM PROJETO DE PESQUISA DE MESTRADO QUE AVALIARÁ O
EFEITO DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO NA POSIÇÃO “PUSH UP” MODIFICADA
NA FORÇA DE PREEENSÃO MANUAL E NA DOR DE MULHERES COM ARTRITE
REUMATÓIDE
102019 - TREINAMENTO COM ESTÍMULO DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO EM
ASPECTOS CLÍNICOS, FUNCIONAIS E STATUS REDOX EM MULHERES COM
FIBROMIALGIA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO E CONTROLADO
762019 - EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO SOBRE A CAPACIDADE DE
EXERCÍCIO, BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E NEUROTRÓFICOS, ESTADO
REDOX E FUNÇÃO MITOCONDRIAL EM MODELO ANIMAL QUE MIMETIZA
MENOPAUSA

* Colaborador de projeto de pesquisa registrado na PRPPG (por projeto)
6282017 - PRODUÇÃO DE CALOR E ALTERAÇÕES MORFOFUNCIONAIS
MITOCONDRIAIS EM MODELO ANIMAL DE ONDAS DE CALOR NA MENOPAUSA
6672017 - EFEITO DO ESTÍMULO DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO EM
PARÂMETROS NEUROENDÓCRINO-INFLAMATÓRIOS E NO STATUS REDOX EM
IDOSOS EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE SARCOPENIA
8332017 - EFEITOS DA VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO SOBRE PARÂMETROS
CARDIOPULMONARES EM ADOLESCENTES ASSINTOMÁTICOS
8422017 - SARCOPENIA, PARÂMETROS NEUROENDÓCRINO - INFLAMATÓRIOS E
CLÍNICOS -FUNCIONAIS EM DOENTES PULMONARES OBSTRUTIVOS CRÔNICOS
8462017 - EFEITOS DA EXPOSIÇÃO MATERNA A DIETA DE CAFETERIA E
LIPOPOLISSACARÍDEO
SOBRE
O
COMPORTAMENTO,
PARAMETROS
NEUROIMUNOINFLAMATORIOS E DE ESTADO REDOX EM RATOS WISTAR
ADOLESCENTES
9812017 - AVALIAÇÃO DO PERFIL SARCOPENICO, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E
FORÇA MUSCULAR EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA
CRÔNICA
352018 - CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA METABÓLICA DO TESTE 6 MINUTE
PEGBOARD AND RING TEST (6PBRT) EM INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS
542018 - SARCOPENIA E PARÂMETROS FUNCIONAIS EM INDIVÍDUOS COM DOENÇA
PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
5522018 - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE INDIVÍDUOS COM
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
9582018 - EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
SOBRE OS COMPORTAMENTOS DOS TIPOS ANSIEDADE E DEPRESSÃO E NÍVEIS DE

BDNF EM RATAS WISTAR
9592018 - EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE
SOBRE O ESTRESSE OXIDATIVO CEREBRAL E ESTADO PROMNÉSICO EM FÊMEAS
WISTAR
Carga horária semanal média:

17 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
* 4 horas por ações de pesquisa e ou extensão , independentemente do número de projetos
Protocolo: 317210.1753.302361.19112018
Edital: Proexc 01/2019 – PIBEX
Coordenadora: Ana Cristina Lacerda
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras
•

Reuniões semanais grupo LAFIEX/LIM – CIPq (2 horas)

•

Preparação de aulas, e estudo. Considerando que ministrarei 16 horas semanais acrescento
16 horas a minha carga horária semanal.

•

Orientação de alunos (em andamento – 2 horas por aluno)
o Mestrado – 3
o Doutorado – 5
o PIBIC com bolsa – 2
o

PIBEX com bolsa - 1

•

Orientação monitoria - 1 (1 hora)

•

Coordenação de laboratório LAFIEX / CIPq (4 horas)

•

Coordenador de grupo de pesquisa “Fisiologia do Exercício e da Inflamação” (2 horas)
Carga horária semanal média: 29 horas

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 12 de fevereiro de 2019.

Ana Cristina Rodrigues Lacerda
Departamento de Fisioterapia / UFVJM

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Ensino na graduação:
FIT 074 - Fisioterapia aplicada às disfunções neuromusculares I (8 horas)
FIT 066 - Estágio supervisionado I (4 horas)
Carga horária semanal 12 horas.
Ensino na pós-graduação:
RDF 520 – Seminários de Pesquisa (1 hora)
RDF 599 – Pesquisa Orientada (4 horas)
Carga horária semanal 5 horas.
Carga horária semanal média:

17 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Colegiado de Curso de Graduação de Fisioterapia (1 hora) – portaria não recebida
Câmara departamental (1 hora)
Colegiado da Pós Graduação Reabilitação e Desempenho Funcional - Portaria PRPPG Nº
061, de 20 de junho de 2018 (0,5 hora)

Coordenação do laboratório de pesquisa e ensino: Núcleo Experimental Animal (NEA) da
Fisioterapia – Portaria N.º 013/FCBS de 18 de Fevereiro de 2019 (1 hora)
Banca examinadora de desempenho acadêmico para progressão por promoção – Portaria N.º
007/FCBS de 22 de janeiro de 2019 e Banca de probatório – Portaria N.º 227, de 22 de Janeiro de
2019 (0,5 hora)
Carga horária semanal média:

4 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
10042018 - Efeito da toxina botulínica intradetrusora com a capacidade funcional e qualidade de
vida de indivíduos com lesão medular – Coordenadora (2 horas)
4592018 - Ação da terapia por fotobiomodulação sobre a expressão de fatores de crescimento no
nervo axotomizado e músculo desnervado – Coordenadora (2 horas)
9722017 - O tronco de indivíduos com disfunção neurológica – Coordenadora (2 horas)
Carga horária semanal média:

6 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Descontrair só ria – Colaboradora 292128.1618.302472.25012018
Encontro de fazeres: A dinâmica de grupo como facilitador do processo de reabilitação –
colaboradora – Colaboradora 315987.1753.322052.19112018
Projeto Neurotrauma: O melhor tratamento é a prevenção! Ação voltada a alunos do ensino
fundamental. – Coordenadora 316982.1753.302472.19112018
Cuidando de quem cuida – Atenção integral à saúde dos cuidadores de pessoas com disfunções
neurológicas – Coordenadora 316632.1753.302472.16112018
Carga horária semanal média: 4 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras


Encargos didáticos/atividades de ensino: 5 horas



Orientação de alunos de TCC: 4 horas
Carga horária semanal média: 9 horas

Observações
As atividades descritas para o semestre 2018/2 foram cumpridas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina 08 de março de 2019.
Ana Paula Santos

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS
DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo
2018/02.

Atividades de Ensino*
•

Carga horária igual ao que se encontra no SIGA, tanto da graduação quanto da Pós
graduação. (e-campus); Ensino: Minhas turmas. Colocar código e nome da disciplina.
Graduação
 FIT066ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  2 horas
 FIT068: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  4 horas
 FIT069: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III  8 horas
 FIT046: IMAGENOLOGIA  1 horas

Pós graduação
 RSI086:

DISCUTINDO

A

PRÁTICA

EM

SAÚDE

DO

IDOSO

NA

A

PRÁTICA

EM

SAÚDE

DO

IDOSO

NA

FISIOTERAPIA  2 horas
 RSI088:

DISCUTINDO

FISIOTERAPIA  2 horas
Carga horária semanal média: 19horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
 Câmara departamental  1 hora
 Comissão de ética titular ( CEP )  2horas . Portaria n 1431, de maio de 2018
 Depe  1 hora. PORTARIA N.º 2058, DE 25 DE JULHO DE 2017
 PAD  8 horas. Portaria nº 1664, de 20 de junho de 2017
Carga horária semanal média:

12,0 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Copiar e colar do siga número título e se é colaborador ou coordenador!

Carga horária semanal média:

XXX horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Conhecendo para cuidar. Na Santa Casa de Caridade, na clínica Neurológica. 4 horas
semanais. Número de registro da Proexc 004.2.012-2019.
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
•

Preparação de aulas, e estudo. 3 horas semanais acrescento

•

Orientação de alunos de TCC  2 horas
Carga horária semanal média: 5 horas
Observações
 O projeto de ensino “neurologia em sena” foi suspenso temporariamente por não
ter alunos para desenvolve lo.



Não foi colocado horas para redação de artigo, resumo para congresso .

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 19 de fevereiro de 2019.

Célio Marcos dos Reis Ferreira

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Ensino na graduação:
FIT 052 - Fisioterapia Aplicada à Obstretícia, Uroginecologia e Mastologia (6 horas)
FIT 066 - Estágio supervisionado I (4 horas)
FIT 068 - Estágio Supervisionado II ( 3 horas)
Carga horária semanal 13 horas.
Ensino na pós-graduação:
 REF 512- DISCUTINDO A PRÁTICA - ATIVIDADE TEÓRICA IESPECIALIZAÇÃO
EM FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA 1 h
 REF516DISCUTINDO
A
PRÁTICA
ATIVIDADE
IIESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA- 1h

TEÓRICA

 REF- 511- EDUCAÇÃO EM SERVIÇO IESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA
SAÚDE COLETIVA- 1 h
 REF 515- EDUCAÇÃO EM SERVIÇO IIESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA
SAÚDE COLETIVA- 1h
Total carga horária- 17
Carga horária semanal média:

17 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Colegiado de Curso de Graduação de Fisioterapia (1 hora)
Câmara departamental (1 hora)
Coordenação da residência em Fisioterapia na Saúde Coletiva (2 horas)
Membro do Conselho de Pesquisa e Pós Graduação- (1 hora)
Membro do Colegiado da Faculdade de Ciências da Saúde -FCBS (1h)
Representante da Universidade como Membro do Conselho de Álcool e drogas em Diamantina- 1
h
Membro do Nucleo Docente estruturante (NDE) – 2 h
Carga horária semanal média: 7 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Nº registro 1252019- término em 31/12//2019- Fatores associados à incontinência urinária em mulheres com
osteoartrite de joelho e/ou quadril – 2 h

Carga horária semanal média:

2h

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Nº do registro- 316924.1753.68276.19112018-Acolhimento à mãe e ao recém-nascido- Fisioterapia no préparto e puerpério (2h )
Nº do registro 316897.1753.68276.15112018- Bebê a Bordo – Fisioterapia aquática para Gestantes (2h)

Carga horária semanal média: 4 h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras
 Encargos didáticos/atividades de ensino: 5 horas
 Orientação de alunos de TCC: 3 horas
Carga horária semanal média: 8 horas

Observações
As atividades descritas para o semestre 2018/2 foram cumpridas.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina 26 de março de 2019

Débora Fernandes de Melo Vitorino

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Prof. Fábio Luiz Mendonça Martins
Departamento de Fisioterapia
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo
2018/02.
Atividades de Ensino
Graduação
FIT066 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - 5 h
FIT069 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - 4 h
FIT060 - FISIOTERAPIA APLICADA À TRAUMATO-ORTOPEDIA II - DEPARTAMENTO
DE FISIOTERAPIA - 3 h
FIT041 - FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA - 2
h
Pós graduação
RDF599 - PESQUISA ORIENTADA - PROG. DE PÓS-GRAD. EM REAB. E DESEMPENHO
FUNCIONAL - 4 h
RDF500 - ESTÁGIO EM DOCÊNCIA - PROG. DE PÓS-GRAD. EM REAB. E
DESEMPENHO FUNCIONAL - 2 h
REF512 - DISCUTINDO A PRÁTICA - ATIVIDADE TEÓRICA I - ESPECIALIZAÇÃO EM
FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA - 1 h
REF516 - DISCUTINDO A PRÁTICA - ATIVIDADE TEÓRICA II - ESPECIALIZAÇÃO EM
FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA - 1 h
REF511 - EDUCAÇÃO EM SERVIÇO I - ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA
SAÚDE COLETIVA - 1 h

REF515 - EDUCAÇÃO EM SERVIÇO II - ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA
SAÚDE COLETIVA - 1 h
REF513 - GESTÃO EM SERVIÇO - ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA SAÚDE
COLETIVA - 1 h
REF517 - GESTÃO EM SERVIÇO II - ESPECIALIZAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA SAÚDE
COLETIVA - 1 h
REF518 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II - ESPECIALIZAÇÃO EM
FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA - 1 h
REF514 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO - ESPECIALIZAÇÃO EM
FISIOTERAPIA DA SAÚDE COLETIVA - 1 h
Carga horária semanal média: 28 horas/semana

Atividades Administrativas
Membro do NDE - 1 h
Câmara Departamental - 1 h
Vice-Coordenador do COREMU - 1 h
Membro do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP – UFVJM - 2 h
Carga horária semanal média: 5 horas/semana

Atividades de Pesquisa*
--Carga horária semanal média: 0

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
--Carga horária semanal média: 0

Outras Atividades
• Atividades Acadêmicas: preparação de aulas e estudo - 6 horas semanais.
• Orientação de alunos de TCC - 1 horas
Carga horária semanal média: 7 horas

Observações
Não foi colocado horas para redação de artigo, resumo para congresso .

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 04 de abril de 2019

Fábio Luiz Mendonça Martins

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas de graduação:
FIT063 (8h/semana); FIT066(4h/semana)
RDF500, RDF599, PMF599 (4h/semana)
RDF530 (1,25h/semana)

Carga horária semanal média:

17,25 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Câmara departamental (todos os docentes) 1 hora
Banca de concurso ou de seleção de mestrado (4horas)

Carga horária semanal média:

5 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
* Coordenação e execução de projeto de pesquisa registrado na PRPPG (por projeto)
Coordenação de projetos de pesquisa: n. 7342018, 9612017, 8462017, 8332017
Colaboração em projetos de pesquisa: 5522018, 542018, 9812017, 8422017
Carga horária semanal média:

5 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
N/A

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras

Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas e preparação de aulas.
Orientação de trabalhos de conclusão de curso de graduação (aluna: Júlia Martins).
Orientação de alunos de mestrado e doutorado (Mestrado: Karoliny Lizandra; Ilkilene Pinheiro, Bruno
Soares, Pedro Almeida, Paula Balsaman. Doutorado: Arthur Gomes, Daniel Almeida.

Carga horária semanal média: 10 horas/semana

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo
2018/02.
Diamantina, 15 de março, 2019.
Hércules Ribeiro Leite
Siape 1970109

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES - 2019/1
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de
extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
DOCENTE: JULIANA NUNES SANTOS

SIAPE: 1762841

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA DA UFVJM

SITUAÇÃO REFERENTE AO PLANO DO SEMESTRE ANTERIOR.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo,
2018/2.

Atividades de Ensino*
GRADUAÇÃO:
FIT068 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 4,8 horas semanais
NUT 030- METODOLOGIA DA PESQUISA –4 horas semanais
FIT067 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - 2 horas semanais
PÓS- GRADUAÇÃO:
RDF510- METODOLOGIA DA PESQUISA E BIOÉTICA – 1,20 horas semanais
RDF599 J- PESQUISA ORIENTADA - 4 horas semanais
Carga horária semanal média: 16,0 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Câmara departamental – 1 hora
Banca de eleição de coordenação e membros do colegiado do Programa de Pós-graduação em
Reabilitação e Desempenho Funcional – 2 horas

Carga horária semanal média: 2,0 horas
Atividades de Pesquisa*
Coordenadora do Projeto Favorecendo o desenvolvimento da linguagem de crianças na primeira
infância em risco social- Registro 3812018- 2 horas
Coordenadora Projeto Análise da situação de saúde da população de minas gerais- Registro
8222017- 2 horas
Coordenadora do Projeto Fatores associados ao desempenho funcional e à qualidade de vida de
crianças com transtornos do neurodesenvolvimento - Registro 9832017 – 2 horas
Colaboradora do Projeto Intervenção precoce: estratégias coletivas para o favorecimento do
desenvolvimento infantil de crianças de risco social- Registro 1822018 – 2 horas
Coordenadora do Projeto Adaptação transcultural e análise das propriedades clinimétricas da
versão brasileira da Decisional Conflict Scale – Registro 9712018 – 2 horas
Carga horária semanal média: 10,0 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto “CHÃO PARA BRINCAR: PASSINHOS EU VOU DAR- Favorecendo o desenvolvimento de
crianças
em
desvantagem
econômica”.
Numero
de
registro
no
Sigproj:
292070.1618.302785.25012018
Projeto “Estória Contada, palavra falada: favorecendo o desenvolvimento de crianças em risco
social”- Numero de registro no Sigproj: 316920.1753.302785.15112018
Carga horária semanal média: 4,0 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
 Orientação individual de trabalho de conclusão de curso de graduação das
alunas:
- Camila Aparecida Pereira- 1 hora/aula
- Juliana Márcia Martins - 1 hora/aula
- Kélia Luana Gomes – 1 hora/aula
 Preparação de aulas e ou exercícios- 5 horas/aula

Carga horária semanal média: 8,0 horas

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Diamantina, 26 de março de 2019.

Juliana Nunes Santos

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*

* FIT066 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (4 horas semanais)
* FIT054 FISIOTERAPIA APLICADA A TRAUMATO-ORTOPEDIA I (8 horas semanais)
* RDF690 ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO APLICADO AO ESPORTE (2,5 horas
semanais)
* RDF599 - L

PESQUISA ORIENTADA – 3 DISCENTES (12 horas semanais)

OBS: Receberei nova discente no PPGReab após período de matrícula, totalizando 4
discentes.

Carga horária semanal média:

26,5 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenação PPGReab (portaria PRPPG n 040 de 7 de novembro de 2017 / nova gestão a
partir de abril) = 4 horas semanal
Câmara departamental = 1 hora semanal

Representação Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação da PRPPG Carga horaria semanal = 1h
Representação Congregação da FCBS Carga horaria semanal = 1h

Banca de eleição do colegiado do Departamento de Fisioterapia = 2 horas
Coordenador de grupo de pesquisa CNPq = 2 horas mensal

Carga horária semanal média:

8 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

132018

Atitudes, Crenças e Conhecimento de Fisioterapeutas Sobre a
Tendinopatia de Calcâneo

3082018

EFEITO DE DUAS DIFERENTES
MODALIDADES DE FORTALECIMENTO DOS
MÚSCULOS ROTADORES LATERAIS DO QUADRIL
SOBRE A RIGIDEZ PASSIVA DE ROTAÇÃO MEDIAL
DA ARTICULAÇÃO DO QUADRIL.

10472018

O efeito do programa preventivo na
incidência de lesões em atletas de ginástica
artística

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Coordenador(a)

Coordenador(a)

Coordenador de 3 projetos de pesquisa = 6 horas
Carga horária semanal média:

Coordenador(a)

6 horas

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
* 4 horas por ações de pesquisa e ou extensão , independente do número de projetos

Carga horária semanal média:

0 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras
•

Coordenadora do LDM – CIPq = 1 hora semanal

•

Preparação de aulas, e estudo = 14,5 horas semanais

•

Orientação de alunos de TCC = 2 x 2 horas por aluno = 4horas semanais

Carga horária semanal média: 19,5 horas

Observações
O planejamento entregue de encargos docentes do semestre anterior foi cumprido
conforme indicado.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 11 de março de 2019

Prof. Dra. Luciana De Michelis Mendonça

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último
semestre letivo 2018/02.

Atividades de Ensino*
•

FIT020 - ADMINISTRAÇÃO APLICADA À FISIOTERAPIA (3 Horas semanais)

•

FIT050 - SAÚDE COLETIVA (4 Horas Semanais)

•

FIT068 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (7,20 Horas Semanais)

•

REF511 - EDUCAÇÃO EM SERVIÇO I (0,07 Horas Semanais)

•

REF512 - DISCUTINDO A PRÁTICA - ATIVIDADE TEÓRICA (0,07 Horas Semanais)

•

REF513 - GESTÃO EM SERVIÇO (0,07 Horas Semanais)

•

REF514 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (0,07 Horas Semanais)

•

REF515 - EDUCAÇÃO EM SERVIÇO II (0,07 Horas Semanais)

•

REF516 - DISCUTINDO A PRÁTICA - ATIVIDADE TEÓRICA II (0,07 Horas Semanais)

•

REF517 - GESTÃO EM SERVIÇO I (0,07 Horas Semanais)

•

REF518 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (0,07 Horas Semanais)
Carga horária semanal média:

14,76 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Câmara departamental curso de Fisioterapia (1 hora)
Membro efetivo do Conselho de Curadores (1 hora)
Coordenador de grupo de pesquisa NERTI - Núcleo de Pesquisa em Ergonomia, Termografia
Infravermelha e Dor (2 horas)
Membro

efetivo

da

Comissão

de

Residência

Multiprofissional

da UFVJM (COREMU) (1hora)

Carga horária semanal média:

05 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

em

Saúde

Coordenador dos Projetos
ESTUDO DA DOR: USO DA TERMOGRAFIA INFRAVERMELHA, ALGÔMETRO E ESCALA VISUAL
ANALÓGICA DE DOR (EVA) - Projeto 8692018
PREVALÊNCIA DE QUEIXAS OSTEOMUSCULARES RELACIONADAS AO TRABALHO EM
PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO Projeto 7662017
ESTRESSE OCUPACIONAL ENTRE ENFERMEIROS QUE TRABALHAM NUM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO: ESTUDO DO IMPACTO DO TRABALHO EM TURNOS - Projeto 4312017
FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS, ORGANIZACIONAIS E SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVO DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Projeto 6222017
Estudo da prevalência de Distúrbios Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (DORTs) na
Atividade de Enfermagem da Central de Materiais e Esterilização de um Hospital Universitário:
Um Estudo Usando a Termografia Infravermelha. Projeto 6322017
ESTUDO E ANÁLISE ERGONÔMICA ASSOCIADA Á PREVALÊNCIA DE DORES NO SISTEMA
MUSCULOESQUELÉTICO EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE ATUAM NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA. Projeto 32018
Projetos cadastrados em março de 2019, mas ainda sem numero de registro.
Plantas medicinais e seu uso na comunidade de Presidente Kubitschek em Minas Gerais
Analise Ergonomia na Atividade de Enfermagem que Atua no Bloco Cirúrgico.
Importância da ergonomia para a prevenção dos distúrbios osteomusculares relacionados a
atividade do violinista.
AVALIAÇÃO DO EFEITO DO USO DO TAPETE ANTI-FADIGA NOS MEMBROS INFERIORES E
COLUNA LOMBAR.
IMPACTO DA ERGONOMIA NA IMPLANTAÇÃO DO PILAR WORKPLACE ORGANIZATION:
ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Estudo de variáveis para contribuir com o sistema de rodízio sobre um olhar ergonômico
Estudo da experiência emocional dos usuários usando games: uma avaliação a partir da
Neurociência e Termografia por Infravermelho
Avaliação de dois processos de produção de uma célula de trabalho sobe o ponto de vista da
Ergonomia e da Termografia Infravermelha

Carga horária semanal média:

12 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Conceitos Básicos de Ergonomia - Projeto 042.3.209-2018
O que é Hanseniase e como Prevenir - Projeto 041.03.208-2018
Prevenção de Saúde Auditiva em Crianças - Projeto 043.3.210-2018
Projetos cadastrados em março de 2019, mas ainda sem numero de registro.
Programa de Prevenção da Hipertensão arterial na comunidade de Diamantina.
Programa de Qualidade de Vida e capacidade funcional no grupo de atividade da comunidade
da Palha
Programa de prevenção de diabetes e do pé diabético na comunidade de Diamantina: Uso da
Termografia infravermelha como instrumento de monitoramento.
Carga horária semanal média: 02 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

•

Coordenadora do Estágio II (2 horas)

•

Preparação de aulas, e estudo. (12 horas)

•

2 Orientação de alunos de TCC na graduação (4 horas)

•

1 orientação de aluno de TCC na Residência (2 horas)

•

Orientação monitoria voluntária 3 alunos (2 horas)
Carga horária semanal média: 22 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 26 de março de 2019.

Márcio Alves Marçal
SIAPE: 1855248

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo –
2018/2.
Atividades de Ensino*
FIT045 A e B (Cinesioterapia – 120 horas) – 12 horas
FIT066 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (72 horas): carga horária semanal = 4 horas
RDF630 (MODELO DE FUNÇÃO E DISFUNÇÃO (30 horas) – 2 horas
RDF500 (Estágio em Docência) – 1 hora
RDF599 (Pesquisa orientada) – 2 horas
PROAE atividade de ensino: 2018.D2.20.033.0 / FIT 045 / cinesioterapia – 1 hora
Carga horária semanal média:

22 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Câmara departamental - 1 horas por semana
Coordenador de Curso - 12 horas por semana. Portaria 2704/2018*.
Coordenador de grupo de pesquisa certificado pelo CNPq (GFITE – Grupo de Funcionalidade,
Incapacidade, Trabalho e Ergonomia – 1 hora
*Carga horária inclui as atividades inerentes ao cargo, tais como reuniões de conselho,
unidade, NDE, entre outros.
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

14 horas

Atividades de Pesquisa*
2442019

04/01/2019

01/05/2019

DIAGNÓSTICO FUNCIONAL EM PACIENTES COM

DIABETES MELLITUS

Projeto em Execução

2822019

29/02/2020

01/03/2019

FATORES

PSICOSSOCIAIS

NEUROPATICA EM PESSOAS COM LESÃO MEDULAR AGUDA

ASSOCIADOS

A

DOR

Projeto em Execução

Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto JUNTOS CONTRA O DIABETES - Educação e Conscientização: carga horária semanal =
1,0 horas Protocolo SIGProj Proexc: 292265.1618.300836.26012018
Carga horária semanal média: 1 hora
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras


Preparação de aulas, e estudo.



Orientação de alunos de TCC



Orientação monitoria
Carga horária semanal média: 1 hora

Observações
Não foram incluídos: colaboração em projetos de parceria internacional, integrante da
comissão de avaliação de planos de estágio em docência do PPGReab, revisor de periódicos,
atendimento a discentes, correção de provas, preparação de aulas.
Registra-se, portanto, que a carga horária semanal real excede as 40 horas devido à

necessidade de trabalho noturno, mesmo diante de uma organização de prioridades a cada
semana.

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 15/03/2019.

Marcus Alessandro de Alcantara
SIAPE 1458576

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação Exclusiva, além
de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU,
deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II –
Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Conforme portaria DOU No 3.396 de 02 de Janeiro de 2019, fui nomeado para o cargo de Pró-reitor de Pesquisa e
Pós-graduação a partir de 02/01/2019.
Conforme Ofício 006/2019/CPPD/UFVJM, foi liberada a contratação de professor substituto em razão da nomeação
para o cargo de Pró-reitor.
RESOLUÇÃO CONSU No. 09, DE 31 DE JULHO DE 2018 Art. 12. Poderão ser totalmente liberados de encargos
didáticos os docentes que ocuparem os cargos de: I – Reitor; II – Vice-Reitor; III – Pró-Reitor; IV – Diretor de
Campus.

Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo 2018/02.
Carga horária semanal média: 00 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Pró-Reitor de pesquisa e Pós-graduação – PRPPG – 28 horas semanais.
1.

Membro do Conselho Universitário

2.

Membro do Conselho de Ensino Pesquisa e extensão

3.

Presidente do Conselho de Pesquisa e Pós-graduação

Membro suplente do colegiado do programa de pós-graduação em Reabilitação e Desempenho funcional.
Carga horária semanal média: 28 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
5852018 - Caracterização da prevalência e dos custos financeiros da dor lombar no brasil, no nível hospitocêntrico.
(1 Hora)
5842018 - Perfil epidemiológico da dor lombar no brasil na atenção terciaria à saúde. (2 Hora)
9782017 - Comparação dos resultados da morfometria das fibras colágenas sob luz polarizada em dois aumentos
diferentes do músculo distrófico do modelo mdx. (1 Hora)
2422017 - Efeitos do exercício de baixa intensidade em esteira na reparação tecidual do modelo mdx: análise da
localização e expressão dos colágenos tipo I e III no músculo esquelético distrófico. (1 Hora)
9062016 - Análise do efeito da fototerapia de baixa intensidade sobre os parâmetros histológicos, estresse
oxidativo e mediadores inflamatórios em modelo experimental de tendinite em ratos. (1 Hora).

Carga horária semanal média: 06 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média:

00

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Orientação de TCC e iniciação Científica (02 hora)
1.

Juliana Pereira silva

2.

Letícia Soares Fonseca

Orientação de Mestrado (4 horas)
1.

Mestrado: Alysson Geraldo Mendonça

2.

Mestrado: André Nobre Evangelista.

3.

Mestrado: Flávia Franciele dos Santos.

Carga horária semanal média: 06 Horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações
durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo 2018/02.
Diamantina, 15 de Fevereiro de 2019.

Murilo Xavier Oliveira
SIAPE: 2719248

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES 2019 / 1
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
1) Graduação
- Disciplina FIT062 - Fisioterapia aplicada à cardiologia II – 4h;
- Disciplina FIT046 - Imagenologia – 1h;
- Disciplina FIT069 - Estágio Supervisionado III – 9,6h.
2) Pós Graduação – Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGReab)
- Disciplina RDF500 - Estágio em docência – 2h;
- Disciplina RDF530 – Avaliação da Funcionalidade nas doenças cardiorrespiratórias – 2 h.

Carga horária semanal média: 18,6 h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1) Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Fisioterapia (portaria 039-2018/FCBS) – 2h
2) Vice-Coordenador do Curso de Fisioterapia (portaria 2705-2018/CONSU) – 6h

Carga horária semanal média: 8h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Participação em projetos de pesquisa:
1) INFLUÊNCIA DA FORÇA DA MUSCULATURA INSPIRATÓRIA NA MORTALIDADE DE
PESSOAS EM HEMODIÁLISE – registro 3122018 – coordenador - 1h
2) MEDO DE CAIR E FATORES ASSOCIADOS EM IDOSOS DIABÉTICOS E NÃO DIABÉTICOS –
REGISTRO 4102018 – Vice-coordenador - 0,5h
3) INFLUÊNCIA DA TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM MEMBROS INFERIORES SOBRE A
QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA – registro
7192018 – coordenador – 1,0h
4) AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE A CAPACIDADE FUNCIONAL DE MEMBROS
SUPERIORES, PERFIL DE ATIVIDADE HUMANA E NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO EM
INDIVÍDUOS SUBMETIDOS Á HEMODIÁLISE – registro 1682019– coordenador - 2h
5) BIOMARCADORES

ATIVIDADE

FÍSICA

NEUROIMUNOENDÓCRINOINFLAMATÓRIOS,
E

DESENVOLVIMENTO

INFANTIL

DE

NÍVEL

DE

CRIANÇAS

COM

SOBREPESO E OBESIDADE NA IDADE PRÉ-ESCOLAR – registro 7902017 - 0,5h

Carga horária semanal média: 5h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Participação em projeto de extensão:
1) TREINAMENTO FÍSICO PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS
EM HEMODIÁLISE – coordenador – registro 024.2.081-2018 – 1,5h

Carga horária semanal média: 1,5h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
1) Líder

de

grupo

de

pesquisa

CnPQ,

certificado

pela

UFVJM

(dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5529831542615248), com reuniões e outras atividades semanais –
3h
2) Orientação de TCC (Graduação –Curso de Fisioterapia): 1h
Alunos:
- Paulo Henrique Lopes;
- Jefferson Freitas.
3) Orientação de alunos de iniciação científica (sem bolsa): 1h
Alunos:
- Whesley Silva;
- Áurea Melissa;
- Carla Nayane.
4) Orientação de Mestrado (PPGReab): 2h
Alunos:
- Carlos Filipe Delmondes Vieira;
- Ana Caiane Rocha da Silva.
- Vanessa Gomes Brandão Rodrigues
5) Planejamento de aulas: 4h
6) Participação em reuniões de departamento, Congregação de Unidade e Colegiado de Curso – 1h

Carga horária semanal média:12h

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que todas as atividades descritas no Registro Semestral de Encargos Docentes
2018/2 foram cumpridas e que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso
haja necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 21/03/2019
______________________________________

Pedro Henrique Scheidt Figueiredo
SIAPE 1486341.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS
DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de
julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos seguintes
itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou
cultura; IV
– Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo 2018/02

Atividades de Ensino*
- Turma RDF500: Disciplina: ESTÁGIO EM DOCÊNCIA - Carga horária: 30h/a - Créditos: 2
- Turma FIT068 - Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - Carga horária: 108h/a - Créditos: 7
- Turma FIT044 - Disciplina: OBSERVAÇÃO CLÍNICA II - Carga horária: 30h/a - Créditos: 2
- Turma FIT047 - Disciplina: PRÓTESES E ÓRTESES - Carga horária: 45h/a - Créditos: 3
- Turma RDF650 - MEDIDAS E EQUIPAMENTOS DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO MOTOR E FUNCIONAL Carga horária: 45h/a - Créditos: 3
- Turma RDF599 - PESQUISA ORIENTADA - Carga horária: 60h/a - Créditos: 4

Carga horária semanal média: 21h/semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
-Coordenador do Laboratório de Análise de Movimento – portaria 004/FCBS de 23 janeiro de 2017 –
2h/semanais
-Membro da câmara departamental – 1h/semanal
-Membro efetivo do colegiado de pós graduação do PPGReab – portaria 774 de 27 de março de 20171h/semanal
-Membro suplente da comissão da DEPE – portaria 3365 de 7 de dezembro de 2017 – 0,5h/semana
-Banca de seleção de mestrado PPGReab 2018/1 – portaria 051 de 13 de novembro de 2017 –
4h/semanais
-Líder do grupo de pesquisa “Estudos do Desempenho Motor e Funcional Humano” – 2h/semanais

Carga horária semanal média: 10h/semanais

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- EFEITO CINÉTICO E CINEMÁTICO NOS MEMBROS INFERIORES E PELVE DO USO CRÔNICO DE PALMILHAS
COM ELEVAÇÃO MEDIAL EM INDIVÍDUOS QUE APRESENTAM PRONAÇÃO EXCESSIVA DOS PÉS – Protocolo
7972018 – 2h/semanais
- DOSE-RESPOSTA DO USO DE CUNHAS MEDIAIS EM PALMILHAS SOBRE O MOMENTO ADUTOR DE JOELHO
E SOBRE A EVERSÃO DE CALCÂNEO E ROTAÇÃO INTERNA DE QUADRIL DURANTE A CORRIDA PÉS
– Protocolo 7962018 - 2h/semanais
- COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS CINÉTICAS E CINEMÁTICAS DA TAREFA BOX JUMP ENTRE PRATICANTES E
NÃO PRATICANTES DO CROSSFIT – Protocolo 7992018 - 2h/semanais

Carga horária semanal média: 6h/semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Preparo e correção de provas, atendimento a alunos, atualização de aulas, estudo – 1h/semanais
- Orientação de TCC - CAROLINE KOKUDAI REIS – 2h/semanais

Carga horária semanal média: 3h/semanais

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 11 de fevereiro de 2019.

Prof. Renato Guilherme Trede Filho
Departamento de Fisioterapia – FCBS
SIAPE 1737765

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplinas na Graduação:
- FIT 066- Estágio supervisionado I – 5 horas
- FIT 061- Fisioterapia Aplicada à Pediatria – 3,47
- FIT056- Movimento e Desenvolvimento Humano – 5 horas
Disciplina na Pós-Graduação
- Metodologia de pesquisa científica – 1,47
- SSA770- Estágio em Docência – 4 horas
- Pesquisa Orientada – 4 horas

Carga horária semanal média:

22,94 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Colegiado de curso de graduação (suplente) – 0,5 horas
- Pós-graduação - (Portaria 752, de 24 de março de 2017) - 0,5 horas
- Câmara departamental - 1 hora
- Vice coordenação do Mestrado Profissional Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA)
(Portaria 1041, 12 de abril de 2017) - 4 horas
- Colegiado de curso de pós-graduação SaSA (Portaria 746, 24 de março de 2017)- 1,0 horas

Carga horária semanal média:

7 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- INTERVENÇÃO PRECOCE: ESTRATÉGIAS COLETIVAS PARA O FAVORECIMENTO DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE CRIANÇAS DE RISCO SOCIAL, protocolo 1822018, início
03/03/2018 a 03/03/2020. Coordenadora – 4 horas

- FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
EM RISCO SOCIAL, protocolo 3812018, início 21/05/2018 e término 31/07/2019. Vice
coordenadora – 2 horas
- BIOMARCADORES NEUROIMUNOENDÓCRINOINFLAMATÓRIOS, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL DE CRIANÇAS COM SOBREPESO E OBESIDADE NA IDADE
PRÉESCOLAR, protocolo 7902017, início 10/10/2017 e término 31/03/2022 – pesquisador
Subprojeto – INFLUÊNCIA DA OBESIDADE NO DESEMPENHO MOTOR E COGNITIVO DE
CRIANÇAS OBESAS, protocolo 3862019 – pesquisador - 2 horas

- DESENVOLVIMENTO INFANTIL: preparando gestantes cadastradas em Unidades Básicas de

Saúde para a chegada do bebê, protocolo 38922019, início 18/03/2019 a 18/03/2022.
Coordenador: 4 horas
Carga horária semanal média:

12 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Prematuridade: Orientar para cuidar – protocolo 316627175332251413112018 – colaborador 1 hora
- Estória contada, palavra falada protocolo 316920175330278515112018 – colaborador – 1 hora

Carga horária semanal média:

2 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Observações
Ainda fazem parte do planejamento para o semestre:


Membro do Grupo de pesquisa LAPED com reuniões mensais - 0,5 horas



Preparação de aulas, e estudo – 22,94 horas



Orientação de alunos de TCC (Paloma Aguiar, Josiane M. Costa, Amanda Fernandes,
Romana F. Mendes, Larissa da Rocha, Leydiane Ribeiro)- 12 horas



Orientação de alunos de mestrado (Ingridy Corolline J Santos, Alcilene Maria Gomes, e
Ana Paula Mendonça) – 6 horas


Banca de concurso ou de seleção de mestrado 2019 (Portaria 29 de outubro de

2018)- 1 horas

Declaro que as atividades planejadas para 2018/01 foram devidamente cumpridas.
Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 19 de março de 2019.

Rosane Luzia de Souza Morais

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

Declaro que cumpri com as atividades descritas no meu registro de encargos referente à 2018/2.
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Atividades de Ensino*
FIT 061: Fisioterapia aplicada à Pediatria I (4,53 horas semanais), turmas A e B;
FIT 069: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (9,6 horas semanais).

Carga horária semanal média: 14,13 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro Titular de Colegiado de curso de graduação (1 h);
- Membro da Câmara departamental (1 h);
- Membro da Comissão de avaliação de PCD (1h): PORTARIA N.º 501, DE 18 DE FEVEREIRO
DE 2019.

Carga horária semanal média: 3 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média: horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
-

Coordenadora

do

projeto

de

extensão

Descontrair

Só

Ria.

Registro:

316942.1753.322514.15112018 (2 hs)
- Coordenadora do projeto de extensão Prematuridade: Orientar para Cuidar! Registro:
316627.1753.322514.13112018 (2 hs).

Carga horária semanal média: 4 horas.
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras


Membro do Grupo de pesquisa do CIPq/Lafiex (2 horas);



Membro do Grupo de pesquisa do Laped (2 horas);



Preparação de aulas e estudo. Considerando que ministrarei 4,53 horas semanais,
acrescento 4,53 horas a minha carga horária semanal;



Estudo de casos e artigos científicos para as reuniões clínicas realizadas no Hospital (5,34);



Orientação de alunos de TCC: 2 alunos (4 hs);



Co-orientação de aluno de mestrado: 1 aluno (1 h);

Carga horária semanal média: 18,87 horas
Observações

Carga horária semanal média total: 40.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 12 de Março de 2019.

Sabrina Pinheiro Tsopanoglou

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º
da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo,
de pelo menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades
de pesquisa; III – Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

O Plano de Atividades docente apresentada no semestre anterior (2/2018) foi cumprido
sem alterações.

Atividades de Ensino*
Fisioterapia aplicada às disfunções neuromusculares II (FIT075) – 06h/aula
Estágio supervisionado I (FIT066) – 07h/aula
Pesquisa orientada (mestrado) – RDF599-R: 02 mestrandos – 04h/aula
Carga horária semanal média: 17 h/aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de
2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro titular do Núcleo docente estruturante do Departamento de Fisioterapia
(Portaria nº 039/FCBS de 21 de maio de 2018)– 04h
Membro da Câmara Departamental = 01/h semanal
Carga horária semanal média: 05 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Orientação de estudantes de Iniciação científica: 04h/aula
Coordenadora de projetos de pesquisa: 04h/aula
Protocolo nº 2422017 - Efeitos do exercício de baixa intensidade em esteira na
reparação tecidual do modelo mdx: análise da localização e expressão dos colágenos
tipo I e III no músculo esquelético distrófico
Protocolo nº 9762017 - Análise temporal dos efeitos do treino de baixa intensidade na
função e localização das fibras colágenas I e III na reparação do músculo esquelético
distrófico do modelo mdx mouse
Carga horária semanal média: 08 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenadora do Projeto de Extensão ‘Encontro de Fazeres’ registro PROEXC nº
051.2.190-2018 – 06h/semanais
Carga horária semanal média: 06 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparação das aulas da graduação (ensino) – 4h/semanais
Carga horária semanal média: 04 horas

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à
chefia imediata.

Diamantina, 12 de março de 2019

Thaís Peixoto Gaiad Machado
Professora Adjunta VI do Departamento de Fisioterapia

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Declaro que cumpri integralmente o plano de encargos docentes do último semestre letivo 2018/02.

Atividades de Ensino*

Disciplinas Graduação:
FIT059 (7 hs/semana), FIT069 (6,0 hs/semana)

Disciplinas Pós-Graduação:
PMF599 e RDF599 (4 hs/semana)

PMF600 (1h/semana)

Carga horária semanal média:
18,0 horas/semana
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro do Colegiado de Curso de Pós-graduação PMPGCF/UFVJM – 1 hora/semana
Membro do Colegiado de Curso de Pós-graduação PPGReab/UFVJM – 1 hora/semana
Membro da Câmara do Departamento de Fisioterapia /UFVJM – 1 hora/semana
Banca de concurso ou de seleção de mestrado PMPGCF/UFVJM – 4 horas/semana

Carga horária semanal média:

7 horas/semana

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos de pesquisa registrados no SIGA: 8422017, 6672017, 9812017, 5522018, 542018.

Carga horária semanal média:
05 horas/semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas e preparação de aulas.
Orientação de trabalhos de conclusão de curso de graduação (alunas: Daniela Pereira de Castro, Ana Luíza
Nunes Teixeira Rodrigues, Camila Franciele da Paixão, Anna Gabrielle Fernandes Pinto).
Orientação de alunos de mestrado e doutorado (Mestrado: Guilherme Pinto Silva e Joyce Noelly Santos;
Doutorado: Vanessa K.S. Lage, Fabiana Angélica de Paula, Hellen C. de Almeida e Liliana P. Lima).

Carga horária semanal média:
10 horas/semana

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 13 de março de 2019.

________________________________
Vanessa Amaral Mendonça

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
* Informo que cumpri o plano do semestre anterior 2018.2
Atividades de Ensino*


Carga horária igual ao que se encontra no SIGA, tanto da graduação quanto da Pós
graduação. (e-campus);



Graduação
o Turma FIT064 – I Disciplina: FISIOTERAPIA APLICADA À PNEUMOLOGIA II Período:
2019/1 Carga horária: 75h/a Departamento: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA (
5 horas/semanais)
o Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I Período: 2019/1 Carga horária: 360h/a
Departamento: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA ( 4 horas semanais)
o Turma FIT069 – A Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO III Período: 2019/1 Carga
horária: 360h/a Departamento: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA ( 2 horas
semanais)



Pós graduação
o Turma RDF710 - Disciplina: AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADES NAS DOENÇAS
CARDIORESPIRATÓRIAS Período: 2019/1 Carga horária: 30h/a Departamento:
PROG. DE PÓS-GRAD. EM REAB. E DESEMPENHO FUNCIONAL (4 horas/semanais)
o Turma RDF500 – T Disciplina: ESTÁGIO EM DOCÊNCIA Período: 2019/1 Carga
horária: 30h/a Departamento: PROG. DE PÓS-GRAD. EM REAB. E DESEMPENHO
FUNCIONAL ( 4 horas/semanais)
o Turma RDF599 – T Disciplina: PESQUISA ORIENTADA Período: 2019/1 Carga

horária: 0h/a Departamento: PROG. DE PÓS-GRAD. EM REAB. E DESEMPENHO
FUNCIONAL ( 4 horas)

Carga horária semanal média:

23 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
o

Membro efetivo do Colegiado de curso de graduação 1 hora( Portaria numero 36
FCBS de 07 de abril de 2017)

o

Membro efetivo ( vice-chefia)Departamento 1 hora

o Membro suplente Colegiado Pós gradução 0,5 hora
o Câmara departamental (todos os docentes) 1 hora

Carga horária semanal média:

3,5 horas

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

* Coordenação e execução de projeto de pesquisa registrado na PRPPG (por projeto)
Projetos de Pesquisa como Participante

o 1772019 01/03/2019

29/02/2020

Reabilitação Pulmonar Domiciliar, alternativa

viável para os pacientes com doença pulmonar ”

Coordenador(a)

Projeto Submetido
o 1682019 01/03/2019

29/02/2020

AVALIAÇÃO

DA

RELAÇÃO

ENTRE

A

CAPACIDADE FUNCIONAL DE MEMBROS SUPERIORES, PERFIL DE ATIVIDADE
HUMANA E NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE
Vice-coordenador(a)
o 8802018 04/11/2018

Projeto Submetido
07/03/2020

ENCEFALOPATIA

HIPÓXICO-ISQUÊMICA

NEONATAL: REPERCUSSÕES DA HIPOTERMIA DE CORPO INTEIRO ASSOCIADO AO
SUPORTE VENTILATÓRIO SOBRE O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR
Coordenador(a)

Projeto em Execução

Colaborador e coordenador( 4 horas/ projeto)

Carga horária semanal média:

12 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Coordenadora do Estágio III (2 horas/semana)
Carga horária semanal média: 2 horas

Observações

• Membro do Grupo de pesquisa do CIPq/Lafiex com reuniões semanais
• Preparação de aulas, e estudo.
•

Orientação de alunos de TCC e mestrado

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.
Local e Data. Diamantina, 12 de março de 2019
Vanessa Pereira de Lima

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem Dedicação
Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31
de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo menos 2 (dois) dos
seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III – Atividades/Ações
de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
- IMAGENOLOGIA (FIT046), Graduação em Fisioterapia, carga horária semanal = 2.0 horas
- FISIOTERAPIA APLICADA À TRAUMATO- ORTOPEDIA II (FIT060), Graduação em Fisioterapia, carga horária
semanal = 2.0 horas
- ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (FIT066), Graduação em Fisioterapia, carga horária semanal = 4.8 horas
- ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (FIT069-A, FIT069-B e FIT069-C), Graduação em Fisioterapia, carga horária
semanal = 4.8 horas
- METODOLOGIA DA PESQUISA E BIOÉTICA (RDF510), Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho
Funcional (PPGReab), carga horária semanal = 0.6 horas
- PESQUISA ORIENTADA (RDF599), Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGReab),
carga horária semanal = 4.0 horas
- ESTÁGIO EM DOCÊNCIA (RDF500), Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPGReab),
carga horária semanal = 2.0 horas

Carga horária semanal média: 20.2 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Colegiado da Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, carga horária semanal = 1.0
horas
- Coordenador do ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (FIT066) na Clínica-Escola de Fisioterapia, carga horária
semanal = 3.8 horas

- Coordenador do Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPq: Health Sciences Research Group (HSRG), carga
horária semanal = 1.0 horas
- Coordenador do Registro Brasileiro de Gêmeos, carga horária semanal = 1.0 horas

Carga horária semanal média: 6.8 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
- Orientação de 3 alunos de mestrado da PPGreab (ANELISA APARECIDA ALVES SILVA, MATEUS BASTOS
DE SOUZA, DANIEL GONÇALVES PEREIRA), carga horária semanal = 3.0 horas (1.0 hora por aluno)
- Co-orientação de 2 alunos de mestrado na PPGReab (ALYSSON GERALDO MENDONÇA, HYTALO DE JESUS
SILVA), carga horária semanal = 2.0 horas (1.0 hora por aluno)
- Orientação de tcc e Iniciação Científica de 7 alunos de graduação em Fisioterapia (LORENA BABETTO,
LETÍCIA SOARES FONSECA, NATÁLIA CHRISTINA DE MOURA ALVES, CÍNTIA PIMENTA LOPES, RENATA
FREITAS, TATIANE MENDES GONÇALVES, MARIANA GABRICH MORAES CAMPOS), carga horária semanal
= 7.0 horas (1.0 hora por aluno)

Carga horária semanal média: 12.0 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Não aplicável

Carga horária semanal média: 0.0 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Supervisão de monitoria na Disciplina FISIOTERAPIA APLICADA À TRAUMATO- ORTOPEDIA II (FIT060),
Graduação em Fisioterapia, carga horária semanal = 1.0 horas

Carga horária semanal média: 1.0

Observações
- Não foi reportado aqui outras atividades, pois extrapolaria 40 horas. Exemplo: Revisor de periódicos,
Produção de artigo completo, Colaboração em projetos de pesquisas de outras instituições e Participação
em bancas de trabalhos de conclusão.
Para maiores detalhes, acessar link do meu currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3112253098487245

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Declaro que cumpri o plano do semestre anterior (2018-2). Declaro ainda que cumprirei
todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações durante o
semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 21 de março de 2019

Local e Data.

Vinícius Cunha de Oliveira

Assinatura do docente.

ANEXO I
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES

O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.
Eu, WELLINGTON FABIANO GOMES, declaro que cumpri integralmente o contido no
registro de Encargos Docentes para o semestre letivo 2018-2, apresentado à secretaria do
Departamento de Fisioterapia da UFVJM.

Atividades de Ensino*
● FIT066 ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - (4 horas semanais)
● FIT045 CINESIOLOGIA - 4 T + 6 P (TURMA a, b E c) - (10 horas semanais)
● Projeto de ensino PROAE “Materializando a biomecânica: física e matemática na
formação do Fisioterapeuta” (registro PROGRAD 2018.D.2.20.035.0). Aprovado no
EDITAL Nº 10/2018 – PROGRAD/UFVJM: (02 horas semanais)
Carga horária semanal média:

 16 horas/semana

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Chefia de Departamento: 08 horas
Congregação da FCBS: 0,5 hora
Câmara Departamental: 0,5 hora
Carga horária semanal média:  09 horas / semana
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Sem pesquisas registradas.
Carga horária semanal média:  00 horas / semana
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
● Projeto de extensão “Nada Melhor: estimulação aquática para bebês” ( registro PROEXC
021.2.026-2014). Aprovado no EDITAL PROEXC 01/2019: (08 horas / semana)
Carga horária semanal média: 08 horas / semana
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
●

Preparação das disciplinas de graduação e pós-graduação (07 horas / semana)
Carga horária semanal média: 07 horas / semana

Observações
●

Membro do Grupo de pesquisa HSRG (01 hora / semana)

●

Orientação de alunos de TCC (8 horas / semana)

●

Orientação monitoria remunerada e voluntária (1 hora / semana)

Carga horária semanal média total: 40 horas / semana.

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

Diamantina, 22 de março de 2019.

.

Assinatura do docente Wellington Fabiano Gomes (1448828).

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO - FCBS
REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
Semestre 2019-1
DOCENTES
Ana Catarina Perez Dias
Atividades de Ensino*
1. Graduação:


Disciplina NUT007 (TÉCNICA DIETÉTICA I) – 5 horas semanais



Disciplina NUT012 (TÉCNICA DIETÉTICA II) – 5 horas semanais

2. Pós-graduação:



Disciplina (SSA599) – PESQUISA ORIENTADA
Disciplina (SSA640) (DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL)- 2 horas semanais

Disciplina (SSA770) – ESTAGIO DOCENCIA - 4 horas semanais

Carga horária semanal média: 16 horas-aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
1. Chefe do Departamento de Nutrição – 8
2. Presidente do Comitê em Educação em Direitos Humanos da UFVJM - 4
3. Presidente da câmara departamental do Departamento de Nutrição
4. Membro suplente do Colegiado do Curso de Nutrição
5. Coordenadora do Laboratório de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - 1

Carga horária semanal média: 13 h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projeto:

1.

ESTRESSE NO TRABALHO RELACIONADO AO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NO ENSINO
SUPERIOR E CARACTERÍSTICAS HARDINESS. Protocolo de registro na PRPPG: 3632019.
Execução - 14/03/2019 a 13/03/2021

Carga horária semanal média: 2 h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Avaliação e Monitoramento de ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)
nas unidades escolares das redes municipal e estadual de ensino da comarca de
Diamantina/MG. Registro 317146.1753.322995.19112018. Carga horária

semanal 1 h


Ações de Extensão do Comitê em Direitos Humanos da UFVJM
Registro - 292598.1618.101462.29012018 - Carga horária semanal 3 h

Carga horária semanal média:4h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes, elaboração e correção de avaliações, preparação de aulas

Carga horária semanal média:4 h
Observações
-xxxxxxxxxxxxxxxx------

Carga horária semanal média total: 40 horas.

DANIELE FERREIRA DA SILVA
Atividades de Ensino*
NUT 015 – Patologia da Nutrição e Dietoterapia I – 5 horas
NUT 025- Estágio em Nutrição Clínica I – 4 horas
NUT 027- Estágio em Nutrição Clínica II- 1 hora

Carga horária semanal média:

10 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Vice-coordenadora do curso de nutrição (Portaria N0 1452, de 24 de maio de 2017)
Membro do NDE do Curso de nutrição (Portaria N0 041/FCBS de 12 junho de 2018)
Membro do colegiado do curso de nutrição (Portaria N042/FCBS de 12 de junho de 2018)

Carga horária semanal média:
7 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenadora do Projeto de Reeducação Alimentar associado ao Exercício Físico em adultos obesos
(N0 protocolo: 447201)

Carga horária semanal média:
6 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Nutrição no Esporte para um grupo de corredores de rua da cidade de Diamantina, MG (N0 registro:
028.2..089-2018) – Coordenadora

Carga horária semanal média:
8 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Orientação de TCC
Correções de provas, trabalhos
Planejamento e elaboração de aulas

Carga horária semanal média:
9 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 09 de abril de 2019.
DORA NEUMANN
Atividades de Ensino*
Disciplina NUt 016 – 4 horas
Disciplina NUt 035 – 2 horas
Disciplina Estágio supervisionado – 2 turmas - 7,2 horas
Total aulas – 13,2 horas semanais

Carga horária semanal média:
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Coordenação de estágios em Unidades de alimentação e nutrição – 4 h
Membro do colegiado do curso de nutrição – 2 horas
Membro do Núcleo docente estruturante do curso de nutrição – 2horas
Total 8 horas

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenação do Projeto de extensão: “ Monitoramento de indicadores de qualidade no restaurante do
Campus JK UFVJM” – 8 horas

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Preparo de aulas, correção de provas e trabalhos, leitura de artigos e outros, atendimento de alunos–

horas 10,8 hs
Total 10,8

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
ELIZABETHE ADRIANA ESTEVES

.
Atividades de Ensino*
Disciplinas a serem ministradas:
1. NUT030: Nutrição e Metabolismo – CH 60 horas semestrais (4 horas semanais).
2. NUT018: Nutrição Esportiva – CH 45 horas semestrais (3 horas semanais).
3. NUT081: Alimentos Funcionais – CH 45 horas semestrais (3 horas semanais).
4. PMF601: Seminário em Pesquisa I – CH 30 horas semanais (2 horas semanais).
5. PMF599: Pesquisa orientada – CH 15 horas semestrais para cada turma (atualmente tenho
4 turmas registradas e abertas, assim a carga horária semanal é de 4 horas.)
Carga horária semanal média: 16 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do

CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenadora do Laboratório de Estudos Metabólicos
Carga horária semanal média:incluída nas atividades de pesquisa
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
Envolvimento (coordenação, vice-coordenação e, ou colaboração) em atividades de pesquisa dos
projetos abaixo listados, com carga horária semanal aproximada de 20 horas.
1. Investigação de propriedades imunomodulatórias do óleo de pequi (Caryocar brasiliense)
Registro PRPPG 9542017 (coordenadora).
2. Desenvolvimento e avaliação do uso de aplicativo para celular/tablet como estratégia de
comunicação do Guia Alimentar para a População Brasileira para adolescentes no
município de Diamantina, Minas Gerais. Registro PRPPG: 7272018 (vice-coordenadora).
3. Efeitos do óleo de pequi (Caryocar brasiliense) na inflamação da mucosa intestinal em
modelo murino de obesidade induzida por dieta. Registro PRPPG: 7102018
(coordenadora).
4. Efeitos da ingestão do óleo de pequi (Caryocar brasiliense) no transporte intestinal de
nutrientes em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica Registro PRPPG:
7092018. (coordenadora).
5. Efeitos de dois tipos diferentes de treinamentos aeróbios de alta intensidade e do
destreinamento sobre a sensibilidade insulínica de ratos Wistar. Registro PRPPG:
3922018 (colaboradora).
6. Treinamento físico de alta intensidade tradicional versus acumulado e fatores de risco
para o diabetes mellitus.Registro PRPPG: 5612018 (colaboradora).
7. Treinamento físico de alta intensidade tradicional versus acumulado e doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT): efeitos do destreinamento. Registro PRPPG: 1622019
(colaboradora).
Carga horária semanal média:12 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projeto: Construção da infância e adolescência saudáveis: combate ao excesso de peso corporal
por educação em saúde nas escolas estaduais de Diamantina, Minas Gerais. Registro PROEXC:
0642452018 (colaboradora)
Carga horária semanal média:2 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

1. Membro titular do Núcleo Docente Estruturante do curso de Nutrição e suplente no
colegiado do curso de Nutrição – 1 hora semanal.
2. Membro titular da Comissão de Ética no Uso de Animais Experimentais – CEUA – 1 hora
semanal.
3. Atendimento a discentes: 3 horas semanais.
4. Preparação de aulas, exercícios e avaliações: 3 horas semanais.
5. Orientação de tese de doutorado, dissertações de mestrado, iniciação científica e trabalhos
de conclusão de curso: carga horária incluída nas atividades de pesquisa.
6. Supervisão de pós-doutorado vinculada ao projeto “Desenvolvimento e avaliação do uso
de aplicativo para celular/tablet como estratégia de comunicação do Guia Alimentar para
a População Brasileira para adolescentes no município de Diamantina, Minas Gerais.Num. Registro PRPPG: 7272018”: 2 horas semanais.
Carga horária semanal média:10 horassemanais
Observações
Pesquisa:As atividades de pesquisa desenvolvidas estão associadas com as
orientações/coorientações de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, dissertações de
mestrado e tese de doutorado.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
FABIO TADEU LOURENCO GUIMARAES
Atividades de Ensino*
Ensino de graduação:
PATOLOGIA DA NUTRIÇÃO E DIETOTERAPIA III DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – 5 h
ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA I DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – 2h
ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA II DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO – 3,6h
Ensino de Pós-graduação:
NUTRIÇÃO APLICADA 1 - Especialização em Residência em Saúde do Idoso – 2h
NUTRIÇÃO DO APLICADA 3 - Especialização em Residência em Saúde do Idoso – 2h

Carga horária semanal média: 14,6
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro titular do Conselho de Curso de Nutrição – 2h
Membro da Câmara Departamental – 1h

Carga horária semanal média: 3h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projetos de extensão:
1- “Judô – O aprendizado do Caminho Suave” (registro na PROEXC 040.2.153-2018) – 5h

Carga horária semanal média:5h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios – 14,6h
Produção intelectual: preparação de manuscritos, artigos científicos - 2,8h

Carga horária semanal média: 17,4

Observações

Carga total = 40h semanais

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações
durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Ivy Scorzi Cazelli Pires
Atividades de Ensino*
Disciplinas listadas no comprovante de ensino do SIGA–12 h/ semana
Preparo de aulas - 4 h semana
Correção de exercícios-trabalho e atendimento extraclasse - 5 h
Orientaçãode ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II: ENSINO na disciplina NDCA e
disciplinas da residência - 2h
Carga horária semanal média: 23 h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9,
de 31 de julho de 2018, do CONSU
Atividades Administrativas*
Participação em reuniões e comissões do Colegiado ENSA -1 h semana
Participação em reuniõesde Departamento - 0,5 h semana
Coordenação de estagio em Unidades de Alimentação e Nutrição I - 2h
Coordenação do laboratório de NDCA - 1 h
Carga horária semanal média:4,5
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
Orientação de residentes no programa multiprofissional PET. Projeto cadastrado
PRPPG e orientação cadastrada no SIGA - RSI 031 - 3h.
Orientação de mestrandos no programa de pós-graduação Ensino em Saúde - ENSA
- Projeto cadastrado PRPPG e orientação cadastrada no SIGAPES 599 – 3h
Participação como colaboradora em projetos de pesquisa do mestrado ENSA, da
residência multiprofissional PET-Saúde/Interprofissionalidade, da Secretaria de
Educaçãoe trabalhos de pesquisa EAMOT - Portugal–2h

Carga horária semanal média:8 h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura
Orientação de elaboração de projeto e relatórios em TÓPICOS ESPECIAIS EM
PRODUÇÃO TÉCNICA E/OU CIENTÍFICA PES543 e dentro do Programa da
PROEXC -1h
Orientação de alunos de nutrição na clinica de odontopediatriaUFVJM - 1 h
* Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.
Outras Atividades
Elaboração de artigos científicos junto a alunos que já finalizaram a residência, o
mestrado ou defenderam Trabalho de conclusão de curso de graduação- 2h
Elaboração de resumos para congressos - 0,5h
Carga horária semanal média: 2,5h

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Luciana Neri Nobre
Atividades de Ensino*
Ensino na graduação:
1) Educação Nutricional: 4 horas de carga horária semanal,
2) Patologia da Nutrição e Dietoterapia II: 5 horas de carga horária semanal,
3) Estágio em Nutrição Clínica I: 2 horas de carga horária semanal,
4) Estágio em Nutrição Clínica II: 1,8 horas de carga horária semanal
Ensino na pós-graduação:
1) Pesquisa orientada: 3 horas de carga horária semanal,
2) Estágio em docência: 2 horas de carga horária semanal.

Carga horária semanal média: 17,8 horas

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
1. Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Nutrição: 0,266 hora semanal,
2. Coordenadora do Mestrado em Ciências da Nutrição: 3 horas semanal,
3. Coordenação da Clínica Escola de Nutrição: 1 hora de carga horária semanal.

Carga horária semanal média: 4,266 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1. Coordenação do projeto de pesquisa intitulado Efeito de Preparações Galatogogas na Produção de
Leite Materno de Puérperas em um Hospital Beneficente: 2 horas de carga horária semanal

Carga horária semanal média: 2 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Participo como coordenadora de dois programas de extensão e de quatro projetos de extensão.
Sendo eles:
1. Programa de Atendimento Nutricional (PROAN) à população do município de Diamantina: 1 hora
semanal;

2. Programa de Inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas unidades
municipais e estaduais de ensino da Comarca de Diamantina/MG: 3 horas semanais;
3. Implantação de um Centro de Referência Diabetes nas Escolas em Diamantina: 1 hora de carga
horária semanal;
4. Em Sintonia com o Diabetes: utilização do rádio e outras mídias digitais na educação em diabetes
no Vale do Jequitinhonha: 0,4 hora de carga horária semanal;
5. Fisioterapia aquática e acompanhamento nutricional para idosos com osteoartrite de joelho: 0,4
hora de carga horária semanal;
6. Diabetes Diamantina: Programas de rádio, podcasts e a inserção de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC's) como ferramenta de educação em Diabetes: 0,4 hora de carga horária
semanal;

Carga horária semanal média: 6,2 horas

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes, correção de prova, preparação de aulas: 9,734 horas de carga horária semanal

Carga horária semanal média: 9,734

Observações

Carga horária semanal média total: 40,0 horas
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Lucilene Soares Miranda
Atividades de Ensino*
Graduação - 2019/1
NUT004 - Composição química de alimentos = 3 horas
NUT010 - Nutrição e Dietética do adulto e do Idosos = 4 horas
NUT076 - Análise Sensorial de Alimentos = 2 horas
Pós-Graduação - 2019/1
PES599 - Pesquisa orientada turma M = 4 horas
PES599 - Pesquisa orientada turma N = 4 horas
RSI058 - Nutrição Aplicada 1 = 2 horas
RSI063 - Nutrição Aplicada 3 = 2 horas

Carga horária semanal média: 21 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Vice-chefia do departamento de Nutrição = 2 horas
Membro da câmera departamental de nutrição = 1 hora
Responsável pelo Laboratório de análise sensorial e da área de preparo de alimentos do Departamento
de Nutrição = 1,5 hora
Membro suplente da CPPD, representação professores associados = 0,5 hora
Membro suplente do Conselho de curso de Nutrição = 0,5 hora
Membro suplente do Conselho de curso de mestrado ENSA = 0,5 hora

Carga horária semanal média: 6,0
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
1 - Perfil nutricional, hábitos alimentares e estilo de vida dos servidores de uma instituição de ensino
federal do Norte de Minas Gerais, campus Januária e sua relação com as doenças do trabalho.
(Coordenação) = 4 horas.
2 - Avaliação do perfil nutricional, do padrão alimentar e prevalência de doenças crônicas em idosos
participantes de dois grupos de práticas corporais do município de Diamantina/MG.(Coordenação) = 1
hora.
3 - Alimentação Saudável: percepções e desafios na ótica dos pais e responsáveis por crianças com
sobrepeso e obesidade. (Pesquisadora) = 1 hora

Carga horária semanal média: 6
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
1 - Atendimento a discentes, elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e
demais atividades didáticas pertinentes ao ensino = 7,0

Carga horária semanal média: 7,0

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

NADJA MARIA GOMES MURTA
Atividades de Ensino*
- Docência nas disciplinas: NUT006, NUT036, NUT021,NUT026, SSA770, SSA 772, SSA552,
SSA559, ERU559, ERU560 e ERU510.
Carga horária semanal média: 16
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Coordenação Curso de Nutrição – Portaria n°1449 de 24/05/17
Carga horária semanal média:

12*

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição. * Até 24/05 – após será distribuída entre as

atividades de pesquisa e extensão.

Atividades de Pesquisa*
- Pesquisas: Sociobiodiversidade e Sistema Alimentar: Estudo etnobotânico de plantas alimentícias em uma
comunidade de Diamantina, MG – Reg.: 6382018; A ciência médica no decorrer do século XIX e o seu
discurso sobre a alimentação e a nutrição – Reg.: 4512018 ; As Percepções dos Agricultores Familiares do
Município de Ladainha/MG acerca do Programa Nacional de Alimentação Escolar: Uma análise de Conteúdo –
Reg.: 1152018; O Desmame Precoce: As percepções atribuídas pelas mães de duas Unidades Básicas de Saúde
de Janaúba/MG – Reg.: 532019.

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

10

Programa de Inclusão da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) nas unidades municipais e estaduais de
ensino da Comarca de Diamantina/MG,Reg.: 009.1.239-2018.

Carga horária semanal média:

02

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Carga horária semanal média:
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações
durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Nísia Andrade Villela Dessimoni Pinto
Atividades de Ensino*


NUT002 – 5 horas



FAR105 – 4 horas

Carga horária semanal média: 9 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro colegiado CTA
Responsável pelos Laboratórios de Tecnologia e Biomassas do Cerrado e Análise e Composição de
Alimentos

Carga horária semanal média: 1 hora
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*


Projeto em andamento sob registro na PRPPG 7892018 – Elaboração de Barra de Cereal com
Kefir e casca de Jabuticaba.



Projeto em andamento sob registro PRPPG 7852018 – Desenvolvimento e Avaliação de
formulação para bolo muffin a base de Café.



Projeto em andamento sob registro PRPPG 962018 – Extratos de café como revestimento
biodegradável na conservação pós colheita de morangos.



Projeto em andamento sob registro PRPPG 2272017 – Potencial antimicrobiano e antioxidante
de espécies vegetais para aplicação em filmes biodegradáveis.

Carga horária semanal média: 15 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*


Implementação de Métodos e Técnicas de Sanitização e Sanitizantes em UAN’s



Conscientização, treinamento no aproveitamento integral dos alimentos

Carga horária semanal média: 5 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Disciplinas no Mestrado:


Estagio em Docência – PGB 502



Pesquisa Orientada – PGB 599



Pesquisa Orientada – CTA 599



Seminários I – CTA 511



Seminários II – CTA 512



Oficina de Artigos Científicos III – CTA 523



Orientações e bancas de Mestrado



Orientações e bancas em Trabalho de Conclusão de Curso



Qualificação em Mestrado

Carga horária semanal média:10 horas

Observações
Não se aplica

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Paulo de Souza Costa Sobrinho

Atividades de Ensino*
1. Graduação: Total de 9 horas semanais


Disciplina NUT005 (Higiene dos Alimentos) – 5 horas semanais



Disciplina NUT076 (Análise sensorial) – 2 horas semanais

2. Pós-graduação: Total de 4 horas semanais


Disciplina CTA501 (Estágio Docente I) – 3 horas semanais

Carga horária semanal média: 10 horas-aula
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
6. Membro da câmara departamental do Departamento de Nutrição
7. Coordenação do laboratório de higiene de alimentos do DNUT

Carga horária semanal média:1
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Projetos:
2. Prospecção de bactérias láticas produtoras de bacteriocinas e sua aplicação no controle de
patógenos em queijo minas artesanal. Protocolo de registro na PRPPG: 8622017;
3. Escherichia coli e a resistência antibiótica: Uma análise da sensibilidade a antibióticos de
Escherichia coli isoladas do queijo minas artesanal do Serro. Protocolo de registro na PRPPG:
8242018
4. EFEITOS DO TRATAMENTO DO LEITE HUMANO POR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) EM
COMPARAÇÃO A PASTEURIZAÇÃO.

Carga horária semanal média: 24
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Promoção da melhoria das condições higiênico-sanitárias dos alimentos nas padarias da
cidade de Diamantina, Minas Gerais (A atividade de extensão está em processo de registro na
PROEXC).

Carga horária semanal média:3 (três)
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atendimento a discentes, elaboração e correção de avaliações, preparação de aulas

Carga horária semanal média:2 (duas)
Observações
-xxxxxxxxxxxxxxxx------

Carga horária semanal média total: 40 horas.

Romero Alves Teixeira

Atividades de Ensino*
Docente responsável pela disciplina NUT072 – Avaliação Nutricional
Docente da disciplina NUT021 – Estágio em Nutrição Social I
Docente da disciplina NUT026 - Estágio em Nutrição Social II
Docente da disciplina SSA599 – Pesquisa Orientada
Docente da disciplina SSA770 – Estágio Docência

6 horas/semana
3 horas/semana
3 horas/semana
3 horas/semana

Carga horária semanal média:
15 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Coordenador do Estágio em Nutrição Social do Curso de Nutrição.
Responsável pelo Laboratório de Avaliação Nutricional do Departamento de Nutrição
Membro da Comissão de Estágio da DEPE
Membro do NDE do Curso de Nutrição
Membro do Colegiado de Curso de Pós Graduação Saúde Sociedade e Ambiente – SASA.

Carga horária semanal média:
5 horas semanais
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenador dos projetos de pesquisa em execução registrados na PRPPG sob números: 1762018,
2162018, 2572019, 12019, 6922018, 3942018, 5542018, 5572018.
Vice- Coordenador dos projetos de pesquisa em execução registrados na PRPPG sob números: 6082018,
5182018 e 3352017.
Orientador de 04 bolsistas de Iniciação Científica do PIBIC.
Orientação de 07 discentes sem bolsa em Projetos de Iniciação Científica registrados em projetos na
PRPPG.

Carga horária semanal média:
10 horas semanais
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Elaboração e correção de provas, preparação de aulas e ou exercícios e demais atividades
didáticas pertinentes ao ensino.
Carga horária semanal média:
10 horas/semana

Observações
O Docente oferece anualmente ainda a disciplina eletiva NUT079 – Gestão da Política de Alimentação
Escolar com carga horária semanal de 3 horas.
O Docente oferece anualmente ainda a disciplina SSA630 do PPG SaSA com carga horária de 3 horas
semanais

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Tania Regina Riul
Atividades de Ensino*
De acordo com o Artigo 8, Resolução nº 09, de 31 de julho de 2018: 17 horas-aula:


NUT009N – 5 horas



NUT029N – 1 hora



NUT030N – 4 horas



NUT030O – 4 horas



NUT083N – 3 horas

Carga horária semanal média:17 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Reuniões administrativas no DNUT: 0,5 horas

Carga horária semanal média: 0,5 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
De acordo com o Artigo 10, Resolução nº 09, de 31 de julho de 2018: 6 horas


Projeto em andamento sob registro na PRPPG 84622017



Projeto em andamento sob registro PRPPG 9582018



Projeto em andamento sob registro PRPPG 9592018



Projeto em andamento sob registro PRPPG2112019



Projetos encerrados em fase de orientação de TCC e redação de artigos científicos registrados na
PRPPG sob os números: 1932015, 1682016, 172017.



Projeto em andamento financiado pela FAPESP (Processo no. 2016/07845-4) em colaboração
com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/USP.

Carga horária semanal média:6 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Não se aplica

Carga horária semanal média: 0 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
De acordo com o Artigo 9, Resolução nº 09, de 31 de julho de 2018: 12,5 horas
Atendimento aos alunos de graduação: 4 horas

Carga horária semanal média:16,5

Observações
Não se aplica

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

REGISTRO SEMESTRAL DE ENCARGOS DOCENTES
PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA
O docente em Regime de Tempo Integral ou em Regime de 20 horas, com ou sem
Dedicação Exclusiva, além de assumir encargos didáticos, conforme previsto no Art. 8º da
Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU, deverá participar, de modo contínuo, de pelo
menos 2 (dois) dos seguintes itens: I – Atividades administrativas; II – Atividades de pesquisa; III
– Atividades/Ações de extensão e/ou cultura; IV – Outras atividades.

Atividades de Ensino*
Disciplina Planejamento e Administração de Serviços de Alimentação NUT 020 – 6 horas
Disciplina Estágio Supervisionado I- NUT 022 – 4 horas
Disciplina Estágio Supervisionado II-NUT 028 (Duas turmas)- 4 horas
Total : 14 horas

Carga horária semanal média: 14 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Participante do Projeto de Extensão e Pesquisa denominado: Programa de Inclusão da Educação

Alimentar e Nutricional (EAN) nas unidades municipais e estaduais de ensino da Comarca de
Diamantina/MG, registrado na PROEXC (nº: 009.1.239-2018).

Carga horária semanal média: 6 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Planejamento de Aulas: 14 horas
Escrita de artigos, leitura de artigos e atendimento a alunos: 6 horas
Carga horária semanal média: 20 horas

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja
necessidade de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia
imediata.

0390037

Adriana Maria Botelho
Atividades de Ensino*

1- PRÉ-CLÍNICA III : atividades teóricas (02h semanais)
2- PRÉ-CLÍNICAIV : atividades práticas laboratoriais (02h semanais)
3- CLÍNICA INTEGRADA II: atividades práticas em pacientes (04h semanais a partir de
22/05/2019)
4- CLÍNICA INTEGRADA III (COORDENADORA): atividades práticas em pacientes (04h
semanais)
5-CLÍNICA INTEGRADA IV: atividades práticas em pacientes (04h semanais)
6-CLÍNICA INTEGRADA V: atividades práticas em pacientes (04h semanais)

Carga horária semanal média: 17 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
- Membro titular da Câmara do Departamento de Odontologia
Carga horária semanal média: dependerá da demanda do D.O. **
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
PROJETOS EM ANDAMENTO, PROTOCOLADOS NO SIGA:
- PROTOCOLO 2522018 : coordenadora
- PROTOCOLO 1682018 : vice-coordenadora
- PROTOCOLO 3232017 : coordenadora
- PROTOCOLO 6932017 : pesquisadora
-PROTOCOLO 1532019 : coordenadora
Carga horária semanal média: **
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Estudos literários para atualização profissional;
- Preparo e correção de avaliações;
- Preparo e atualização de material didático;
- Preparo e atualização de material para atividades práticas de laboratórios e clínicas;
- Orientação e acompanhamento das atividades de TCCs;
- Correção de trabalhos de TCCs ou outros;
- Participação em bancas examinadoras.
Carga horária semanal média: **

Observações
- As cargas horárias das atividades não fixas (caracterizadas em dois asteriscos**, variam de
acordo com a demanda de trabalhos).

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina 20 de maio de 2019.
Adriana Maria Botelho
1369308

Ana Terezinha Marques Mesquita

1007036

Anacélia Mendes Fernandes

0156

Andreza Dayrell Gomes da Costa

0390065

Carlos Augusto Santos César
LICENÇA CAPACITAÇÃO

0390157

Cássio Roberto Rocha dos Santos

2182107

Cíntia Tereza Pimenta de Araújo

0390072
0390163

Esmeralda Maria da Silveira
AFASTAMENTO PARA DOUTORADO
Janir Alves Soares

7390142

José Cristiano Ramos Glória
ATIVIDADES DE ENSINO*

1- CLÍNICA INTEGRADA II: atividades práticas em pacientes (2.4 horas semanais)
2- CLÍNICA INTEGRADA III: atividades práticas em pacientes (2.0 horas semanais)
3- CLÍNICA INTEGRADA IV: atividades práticas em pacientes (2.0 horas semanais)
4- CLÍNICA INTEGRADA V: atividades práticas em pacientes (4.0 horas semanais)
5- CLÍNICA INTEGRADA VI: atividades práticas em pacientes (4.0 horas semanais)
6- PERIODONTIA ESPECIAL: atividades práticas em pacientes (4.0 horas semanais)
7- ESTÁGIO ASILO:
atividades práticas em pacientes (0.6 horas semanais)
Carga horária semanal média: 19 horas semanais
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS*

- Membro suplente da Câmara do Departamento de Odontologia
- Vice-Presidente de Comissão Eleitoral Reitorado 2019-2023
- Presidente de Banca Avaliadora para progressão por promoção de Docente.
- Membro de Comissão de Reconhecimento de Titulo Estrangeiro..
- Membro de Comissão de Heteroidentificação.
Carga horária semanal média: dependerá da demanda do D.O. **
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

ATIVIDADES DE PESQUISA*

PROJETOS EM ANDAMENTO, PROTOCOLADOS NO SIGA:
Protocolo Início
Término
Prevalência de 3º molares inferiores de acordo com a classificação de Pell
8892018 07/11/2018 07/11/2019 e Gregory.
Protocolo Início
Término
Avaliação da qualidade de vida após tratamento de hipersensibilidade
8872018 07/11/2018 07/11/2019 dentinária com óleo ozonizado - ensaio clínico controlado randomizado
triplo cego.

Carga horária semanal média: 4 horas

*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

ATIVIDADES/AÇÕES DE EXTENSÃO E/OU CULTURA*
Edital/Proexc 01/2019 - PIBEX - 317170.1753.61079.19112018 - “Soltando a Língua”: Diagnóstico
e tratamento das alterações do freio da língua em recém-nascidos. - Colaborador.
Edital/Proexc 01/2019 - PIBEX - 317077.1753.61079.19112018 - “Cirurgias à serviço da
comunidade: Uma abordagem sobre os dentes de siso e outras cirugias necessárias na população de
Diamantina. - Colaborador.

Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

OUTRAS ATIVIDADES

- Estudos literários para atualização profissional;
- Preparo e correção de avaliações;
- Preparo e atualização de material didático;
- Preparo e atualização de material para atividades práticas de laboratórios e clínicas;
- Orientação e acompanhamento das atividades de TCCs;
- Correção de trabalhos de TCCs ou outros;
- Participação em bancas examinadoras.
- Cursos de Capacitação e atualização.
Carga horária semanal média: **

OBSERVAÇÕES
- As cargas horárias das atividades não fixas (caracterizadas em dois asteriscos**, variam de acordo
com a demanda de trabalhos).
Carga horária semanal média total: 40 horas DE

Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de alterações
durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20/05/2019

Professor Dr. José Cristiano Ramos Glória
1062720

Jussara de Fátima Barbosa Fonseca

3346483

Karine Taís Aguiar Tavano
Atividades de Ensino*

ODO049 - CLÍNICA INTEGRADA III – 60h
ODO050 - PRÉ-CLÍNICA III – 10h
ODO053 - CLÍNICA INTEGRADA IV (coordenadora) – 60h
ODO054 - PRÉ-CLÍNICA IV – 32h
ODO092 - PRÉ-CLÍNICA II – 60h
ODO061 - CLÍNICA INTEGRADA VI – 60h
RSI091 – ODONTOGERONTOLOGIA 1– 30h
RSI092 – ODONTOGERONTOLOGIA3 – 30h
Carga horária semanal média: 18,8h graduação
Carga horária semanal média: 22,8h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.

Atividades Administrativas*
Chefe de departamento a partir de 28 de agosto de 2017 – Portaria n.2413 de 25 de agosto de
2017 Até janeiro de 2019
Vice diretora FCBS a partir de 25 de janeiro de 2019 – Portaria 254, de 25 de janeiro de 2019
Coordenadora da Clinica Integrada IV
Membro colaborador do NDE até abril de 2019
Carga horária semanal média: 12h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
6202018

01/08/2018

31/07/2019 Pesquisador

5802018

01/08/2018

31/07/2019 Pesquisador

2522018

01/04/2018

28/02/2019 Vice-coordenadora

1682018

01/03/2018

28/02/2019 Coordenadora

01/03/2018

28/02/2019 Colaborador

01/09/2017
01/03/2019

31/07/2019 Coordenador
29/02/2020 Coordenadora

1222018
6932017
1532019

Desenvolvidos quarta e sexta tarde.
Carga horária semanal média: 08h**
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Protocolo SIGproj - 317030.1753.302944.19112018 - Saúde Bucal é Saúde Total: odontologia para
pacientes em hemodiálise - Proexc 01/2019 – PIBEX - 19.11.2018

Carga horária semanal média: 04h***
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Estudos literários para atualização profissional;
- Preparo e correção de avaliações;
- Preparo e atualização de material didático;
- Preparo e atualização de material para atividades práticas de laboratórios e clínicas;
- Orientação e acompanhamento das atividades de TCCs (05)
- Correção de trabalhos de TCCs ou outros;
- Participação em bancas examinadoras - TCC/ Doutorado/Mestrado
- Palestras em outras Universidades.

Carga horária semanal média:****

Observações
** Impossível colocar em horas. Se contarmos as 12 horas indicadas no SIGA, para cada projeto,
extrapola demais.
*** Acontecem concomitante as demais clinicas.
**** Normalmente à noite
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina 18 de maio de 2019.

Karine T. Aguiar Tavano
2726926
0390154

1335999
0390085

Leandro Silva Marques
LICENÇA PÓS DOUTORADO
Luciara Leão Viana Fonseca

Maria Letícia Ramos Jorge
LICENÇA PÓS DOUTORADO
Olga Dumont Flecha

Atividades de Ensino*
- Clínica Integrada II - ODO091
- Clínica Integrada III - ODO049
- Clínica integrada IV - ODO053
- Dor Orofacial e Desordens Temporomandibulares - ODO072
- Pré-Clínica III - ODO050

Carga horária semanal média: 16
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
8872018 - Avaliação da qualidade de vida após tratamento de hipersensibilidade dentinária com
óleo ozonizado - ensaio clínico controlado randomizado triplo cego
6202018 - Impacto do tratamento odontológico de adequação periodontal na saúde geral de
pacientes submetidos à hemodiálise: um estudo intervencional
2132019 - Prevalência de infecções bucais em ambiente hospitalar
92019 - Efeito do gel Oxyflower® como coadjuvante no tratamento da pericoronarite: ensaio
clínico randomizado controlado
Carga horária semanal média: 4
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
- Assistência odontológica a pacientes internados na Santa Casa de Caridade de Diamantina
- Saúde Bucal é Saúde Total: odontologia para pacientes em hemodiálise
- Memorial do Curso de Odontologia da UFVJM: captação de acervo e inventário
- Intercâmbio da Saúde
Carga horária semanal média: 4
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 24 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20 de maio de 2019.

Olga Dumont Flecha
1550559

Patrícia Furtado Gonçalves
Atividades de Ensino*

ODO088

ODO091

CLÍNICA INTEGRADA I DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:



A 2018/2 - 12 alunos - 4 horas



B 2018/2 - 13 alunos - 4 horas

CLÍNICA INTEGRADA II DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:


ODO057

CLÍNICA INTEGRADA V DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:


ODO061

Pós-Graduação

O 2018/2 – 28 alunos – 120 horas

CLÍNICA INTEGRADA VI DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:


ODO080

O 2018/2 – 23 alunos – 34 horas

O 2018/2 – 27 alunos – 120 horas

PERIODONTIA ESPECIAL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:
O 2018/2 – 20 alunos – 60 horas

PPO725

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR IIPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:



PPO514

A 2019/1

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR IPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:
A 2019/1

PPO711

RSI089

ESTáGIO EM DOCêNCIA IIIPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:



E 2019/1



Q 2019/1



T 2019/1

ODONTOGERONTOLOGIA 1Especialização em Residência em Saúde do Idoso
Escolha uma turma:



RSI091

ODONTOGERONTOLOGIA 3Especialização em Residência em Saúde do Idoso
Escolha uma turma:



PPO599

A 2019/1

A 2019/1

PESQUISA ORIENTADAPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:

E 2019/1(ESMERALDA MARIA DA SILVEIRA)

PPO598

PESQUISA ORIENTADA IPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ODONTOLOGIA
Escolha uma turma:


S 2019/1



T 2019/1

Carga horária semanal média: 32 horas, sendo 23,4h na graduação
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
Membro titular do Colegiado de Curso
Membro titular da Câmara Departamental
Membro Titular do Colegiado de Pós-Graduação
Membro Titular da Comissão Institucional de Revalidação de Diplomas Estrangeiros
Membro da Comissão de Visibilidade do Curso de Odontologia
Tutora do grupo PET Odontologia no Vale
Carga horária semanal média: 12 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*
Projetos de Pesquisa Registrados no SIGA

8872018

07/11/2018

07/11/2019

Avaliação da qualidade de vida
após tratamento de
hipersensibilidade dentinária
com óleo ozonizado - ensaio
clínico controlado randomizado
triplo cego

Pesquisador(a)

6202018

01/08/2018

31/07/2019

Impacto do tratamento
odontológico de adequação

Pesquisador(a)

Projeto em
Execução

periodontal na saúde geral de
pacientes submetidos à
hemodiálise: um estudo
intervencional
1222018

01/03/2018

28/02/2019

Impacto do tratamento
odontológico minimamente
invasivo na saúde geral de
pacientes submetidos à
hemodiálise: Um estudo
intervencional – 3º momento

Vicecoordenador(a)

Projeto em
Execução

872018

01/03/2018

28/02/2019

Sensibilidade e especificidade
das escalas de dor para
hipersensibilidade dentinária
cervical:um estudo comparativo

Coordenador(a)

Projeto em
Execução
Com bolsa
de IC

Carga horária semanal média: 8 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Projetos com Registro na PROEXC ou SIGPROJ
- Assistência odontológica a pacientes internados na Santa Casa de Caridade de Diamantina
- Saúde Bucal é Saúde Total: odontologia para pacientes em hemodiálise
- Memorial do Curso de Odontologia da UFVJM: captação de acervo e inventário
- Intercâmbio da Saúde
- Projeto Rondon (Programa)
Carga horária semanal média: 4 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Atividades do grupo PET Odontologia no Vale

Carga horária semanal média: 8 horas

1220996

Ricardo Lopes Rocha

Observações

Atividades sem registro:
Orientação de doutorado com seus respectivos projetos (Evandro, Timilly e Esmeralda)
Co-orientação de mestrado (Pedro) com seus respectivos projetos
Carga horária semanal média total: 64 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 18 de maio de 2019
Patricia Furtado Gonçalves
3697341

Paula Cristina Pelli Paiva

0390088

Paulo César de Aguilar

1050547

Paulo César de Lacerda Dantas
AFASTAMENTO PARA DOUTORADO
Rafael Alvim Magesty

2399565

Rejane Pereira Otoni

Atividades de Ensino*
NívelAdministrativas*
Graduação
Atividades

Disciplina
Nome da Disciplina
C.H. Semestral Docente
C.H. Semanal Docente
suplente Vda Câmara Departamental do
ODO058Membro
PRÉ-CLÍNICA
45 Curso de Odontologia. 1,5
ODO062
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA I - A
60
4
Carga horária semanal
média: 0,5 horas
ODO062
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA I - B
60
2
*Informar
atividades
com registro IIoficial
ODO064 somente
CLÍNICA
ODONTOPEDIÁTRICA
- A da Instituição.
60
4
ODO064
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA II - B
60
4
ODO055
TCC III
30
3

Carga horária semanal média: 18,5 horas
Atividades
de Pesquisa*
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução
9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
 Colaboradora de projeto de pesquisa registrado sob o protocolo nº 5672018.
Colaboradora de
do projeto
projetode
depesquisa
extensãoregistrado
“ORTODONTIA
PREVENTIVA
E INTERCEPTATIVA: MANEJO DAS
 Colaboradora
sob o protocolo
nº 4112018.

MÁ OCLUSÕES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES” registrado sob o protocolo nº
Outras
Atividades
Carga horária semanal
média:
6,0 horas
316498.1753.302887.09112018.
de TCC. com registro na PRPPG.
*InformarOrientação
somente atividades
Carga horária semanal média: 4,0 horas
Estudos, planejamento, atendimento aos
discentes, elaboração e correção de provas, preparação de
Observações
*Informaraulas
somente
atividades
com registro
na PROEXC.
e exercícios
e atividades
didáticas.
Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Carga horária semanal média:

11 horas
Carga horária semanal média total: 49 horas
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 20 de maio de 2019
___________________________________
Rejane Pereira Otoni

2234292

Rodrigo Galo
Atividade de Ensino*

Atividades de Graduação:
ODO050

Pré-Clínica III – 4 horas

ODO054

Pré-Clínica IV – 4 horas

ODO057

Clínica Integrada V – 8 horas

ODO058

Pré-Clínica V – 2 horas

ODO061

Clínica Integrada VI - 4 horas

Atividades de Especialização – Residência
RSI089 ODONTOGERONTOLOGIA 1 - Especialização em Residência em Saúde do Idoso – 2
horas
RSI091 ODONTOGERONTOLOGIA 3 - Especialização em Residência em Saúde do Idoso – 2
horas
Carga horária semanal média: 26 horas

*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8⁰ da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU

Atividade de Administrativas*
Chefe do Departamento de Odontologia
Vice Chefe da Coordenação de Curso da Pós-Graduação em Odontologia
Membro permanente da Câmara do Departamento de Odontologia
Membro do Colegiado da Pós-Graduação
Membro Suplente da Comissão de Ética em Pesquisa
Carga horária semanal média: 12 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da PRPPG

Atividade de Pesquisa*
Projetos de Pesquisa – Orientações de Iniciação Cientifica
Protocolo – 5962018 – Bolsa Acadêmica Marina Guimarães de Lima – 2 horas
Queiloscopia: análise de padrão labial dos alunos da área da saúde da UFVJM
Orientações de Mestrado em Odontologia – 2 horas
Ana Caroline Alves da Silva
Gabriel Mariano Elias
Doutorado em Odontologia – 2 horas
Letícia Pena Botelho
Erico Marques Alcantara
Co Orientação de Mestrado em Odontologia – 1 hora
Adriana da Silva
Co Orientação de Doutorado em Odontologia -1 hora
Rafaela Nogueira Moreira Gonçalves
Carga horária semanal média: 10 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da PRPPG

Atividade/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Carga horária semanal média: horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC
Outras Atividades
Participação no Banco de Dentes do Departamento de Odontologia, FCBS/UFVJM
Carga horária semanal média: 1 horas
Carga horária semanal média total: 49 horas
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20 de maio de 2019

Prof. Dr. Rodrigo Galo
Professor Adjunto C do Departamento de Odontologia FCBS/UFVJM

2262540

Saulo Gabriel Moreira Falci
Atividades de Ensino*

Disciplinas de Graduação + Pós-Graduação
ODO073
ODO091
ODO049
ODO053
ODO057
ODO061
ODO054
PPO 506
PPO 771
PPO 598
PPO 513
PPO 727

Carga horária semanal média: 24 HORAS
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.
Atividades Administrativas*
- MEMBRO CONSELHEIRO DA DEPE (Representando do curso de Odontologia)
- MEMBRO TITULAR DA CÂMARA DEPARTAMENTAL (Departamento de Odontologia)
Carga horária semanal média: 4 HORAS
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
ORIENTAÇÕES EM ATIVIDADE DE PESQUISA
DOUTORADO
Ighor Andrade Fernandes

Glaciele Maria de Souza
MESTRADO
Rafael Alvim Magesty
Késsia Nara Sales
TCC
Nathália Veloso Assis
Carga horária semanal média: 12 HORAS
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
PROJETO DE EXTENSÃO
Onde está seu juízo??
Carga horária semanal média: 4 HORAS
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades

Carga horária semanal média:

Observações

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade de
alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20/05/2019

Assinatura do docente.
Prof. Saulo Gabriel Moreira Falci
SIAPE: 2262540

2231422

Simone Gomes Dias de Oliveira

0390092

Soraia Pimenta de Araújo Guimarães
Atividades de Ensino*

Pré clinica V – Aulas teóricas-------------------------------------------------------------------- 45h
Clínica Infantil I (Turma A) ---------------------------------------------------------------------- 60h
Clínica Infantil I (Turma B) ---------------------------------------------------------------------- 60h
Clinica Infantil II (Turma A)---------------------------------------------------------------------- 60h
Clinica Infantil II (Turma A)---------------------------------------------------------------------- 60h
Estágio em docência ------------------------------------------------------------------------------- 45h
Carga horária semanal média: 22 h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades Administrativas*
Membro Titular do Colegiado do Curso de Odontologia
Professora responsável pela Clínica Infantil do Curso de Odontologia (UFVJM/FCBS)
Membro da Comissão Permanente Pessoal Docente (CPPD) - suplente
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
Coordenador da pesquisa “PREVALÊNCIA DA RESPIRAÇÃO BUCAL E MÁ OCLUSÃO EM
ESCOLARES E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL
- Estudo clínico epidemiológico da Cidade de DiamantinaMG”.
Colaboradora em pesquisa “Selante inibidor de biofilme e antibacteriano: inovação na

odontologia preventiva”
Carga horária semanal média: 2h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.
Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
Coordenadora da Clínica de Bebês
Coordenadora da Clínica de Trauma em dentes decíduos
Carga horária semanal média: 6 h
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
Palestras na comunidade e em escolas
Carga horária semanal média: 1 horas

Observações
NDN

Carga horária semanal média: 33 horas
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20 de maio de 2019.

Profª. Soraia Pimenta de Araújo Guimarães
1691660

Suelleng Maria Cunha Santos Soares
Atividades de Ensino*

- Clinica Integrada IV: 60h
- Pré- Clínica III: 76h
- Pré-Clínica IV: 76h
- Traumatismo Dentário: 60h
- Odontogerontologia 2: 30h

- Odontogerontologia 4: 30h
Carga horária semanal média: 22,1h
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do CONSU.

Atividades Administrativas*
- Representante docente no CONSU: 60h
- Representante de área na Câmara Departamental: 30h
- Membro de Comissão de Revalidação de Diploma: 15
Carga horária semanal média: 7,0h
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.

Atividades de Pesquisa*
3812019 - Aspectos estruturais e ultraestruturais do tecido pulpar de pacientes com quadro clínico
patológico de pulpite aguda irreversível;

3802019 - Otimização da terapia fotodinâmica antimicrobiana em protocolo de tratamento endodôntico em sessão única – A
e ensaio clínico multicêntrico.
3772019 - Desenvolvimento de cimento reparador híbrido - avaliação das propriedades físico-químicas
7062018 - INFLUÊNCIA DO QUADRO CLÍNICO PATOLÓGICO NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES
ATENDIDOS NA URGÊNCIA ODONTOLÓGICA

Carga horária semanal média: 8h
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Carga horária semanal média:
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
- Tutora da Liga Acadêmica de Endodontia – 45h

Carga horária semanal média: 3,0

Observações
- Este relatório é referente ao período 2019/1.
- A carga horária de atividades administrativas e outras atividades foram subestimadas, e
adequadas para que o encargo docente fechasse as 40 horas, portanto, não correspondem de forma
fidedigna à realidade. Deste modo, aproveito a oportunidade para solicitar reavaliação da
resolução referente aos encargos docentes.
Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.
Diamantina, 20 de maio de 2019
Suelleng Maria Cunha Santos Soares

Assinatura do docente.
Thiago Fonseca Silva
Atividades de Ensino*
Nível Graduação
Disciplina
ODO058
ODO062
ODO062
ODO064
ODO064

Nome da Disciplina
PRÉ-CLÍNICA V
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA I - A
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA I - B
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA II - A
CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA II - B

C.H. Semestral Docente
45
60
60
60
60

C.H. Semanal Docente
3
4
4
4
4

Nível Pós-Graduação
Disciplina
PPO511

Nome da Disciplina
OFICINA DE REDAÇÃO DE ARTIGOS
CIENTÍFICOS

C.H. Semestral Docente
60

C.H. Semanal Docente
4

Carga horária semanal média: 23 horas
*Atividade obrigatória conforme previsto no Art. 8º da Resolução 9, de 31 de julho de 2018, do
CONSU.
Atividades Administrativas*


Membro titular da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD.






Membro titular do Colegiado da Pós-Graduação em Odontologia – PPGODONTO.
Membro da Câmara Departamental do Curso de Odontologia.
Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Odontologia.
Coordenador do Curso de Odontologia.

Carga horária semanal média: 14 horas
*Informar somente atividades com registro oficial da Instituição.
Atividades de Pesquisa*



Coordenador de projeto de pesquisa registrado sob o protocolo nº 5672018.
Coordenador de projeto de pesquisa registrado sob o protocolo nº 4112018.

Carga horária semanal média: 1,5 horas
*Informar somente atividades com registro na PRPPG.

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*
1- Coordenador do projeto de extensão “ORTODONTIA PREVENTIVA E INTERCEPTATIVA: MANEJO DAS
MÁ OCLUSÕES EM CRIANÇAS
316498.1753.302887.09112018.

E

ADOLESCENTES”

registrado

sob

o

protocolo

nº

Carga horária semanal média: 1,5 horas
*Informar somente atividades com registro na PROEXC.

Outras Atividades
2345-

Orientação de TCC.
Orientação de alunos de Pós-Graduação.
Tutorias.
Estudos, planejamento, atendimento aos discentes, elaboração e correção de provas, preparação de
aulas e exercícios e atividades didáticas.

Carga horária semanal média:
0 horas
Observações
A alta carga-horária exercida nas atividades de ensino compromete e prejudica o adequado desenvolvimento
dos trabalhos docentes especialmente no que tange ao planejamento didático pedagógico, orientações e
atendimentos aos discentes e execução de atividades de pesquisa e extensão; além de gerar sobrecarga de
trabalho no âmbito institucional e domiciliar.
Me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Carga horária semanal média total: 40 horas.
Declaro que cumprirei todas as atividades registradas neste documento. Caso haja necessidade
de alterações durante o semestre, os devidos ajustes serão informados à chefia imediata.

Diamantina, 20 de maio de 2019
Thiago Fonseca Silva

