
ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO PLANO DE TRABALHO DOCENTE 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.- Ao preencher o formulário do plano de trabalho docente verifique que: 

(a) o número de horas/aula/semana para encargo didático seja igual ou maior a 8h. 

(b) as horas/semana de atendimento ao estudante sejam iguais ou maiores que 4h. 

(c) as horas/semana dedicadas a preparação de aula sejam iguais ou menores do que as horas 

dedicadas ao encargo didático. 

(d) o número total de horas/semana no formulário seja igual a 40h. 

2.- Professores com afastamento total para qualificação com portaria ou por motivos de saúde com laudo 

médico ficam desobrigados da apresentação do plano de trabalho. 

3.- Após preenchimento do plano de trabalho docente, o formulário deve ser convertido em pdf e enviado 

através do SEI para a direção. 

4.- O plano deve ser entregue a direção via SEI inserindo-o no processo 23117.026840/2018-28. 

5.- O prazo para entrega do plano finaliza às 23:59 h do dia 04/05/2018. 

6.- Os planos que não atendam as orientações acima não serão avaliados pela comissão. 

7.- Dúvidas sobre o preenchimento do plano de trabalho devem ser encaminhadas ao e-mail: 

ferymar@ufu.br (prof. Raul F. Cuevas) 

8.- A comissão de plano de trabalho docente é formada pelos Professores: 

 

Alexandre Azenha. 
 

Patrícia  C. Venturini. 
 

Carlos Eduardo Araujo. 
 

Raul Fernando Cuevas Rojas. 
 

Lucio Abimael Medrano Castillo. 
 

Ricardo Penteado. 
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PERGUNTAS FREQUENTES - ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO  

PLANO DE TRBALHO DOCENTE 

 

1.- Obtive autorização para qualificação sem afastamento; sou obrigado a preencher o formulário?  

Sim, professores em qualificação sem afastamento, aprovado no CONFACIP, deverão preencher o formulário 

e indicar o número da Portaria que autoriza o ato. 

2.- Como devo informar os encargos didáticos que me foram designados? 

Para informar os encargos didáticos basta indicar no quadro respectivo os horários das disciplinas que lhe 

foram designadas. Utilize a sigla AG quando se trate de Aulas na Graduação ou a sigla AGP no caso de Aulas 

na Pós-Graduação. Observe que não há mais necessidade de indicar disciplina, sala, etc. Observe que o 

número de horas/aulas deve ser igual ou maior do que 8 horas/aula/semana. Para efeito de contagem uma 

hora/aula deve ser considerada equivalente a hora/relógio. Observe que as horas/aula serão 

automaticamente somadas e o total aparecerá na linha correspondente. 

3.- Qual o número máximo de horas que posso justificar na preparação de aulas?  

 No item Preparação de Aulas, o número de horas pode ser igual ou menor ao número de horas dedicadas 

a ministrar aulas/semana. 

4.- Quantas horas devo dedicar para o atendimento aos estudantes por semana? 

As horas dedicadas para Atendimento ao Estudante devem ser iguais ou maiores que 4h/semana, em 

concordância com a resolução 01/82 CONSUN. Explicite no plano o horário dedicado a esta atividade e 

registre na linha correspondente o total de horas dedicados a esta atividade. Observe que não há mais 

necessidade de indicar a sala onde esta atividade acontecer 

5.- Como devo contabilizar a dedicação ao TCC dos estudantes? 

Quando o TCC for registrado como disciplina do curso, o professor responsável deverá contabilizar as 

horas/aula que lhe foram designadas para o encargo didático no quadro de aulas. O tempo dedicado à 

orientação de TCC fora do horário de aula, em qualquer caso, inclusive quando não for disciplina designada 

ao professor, deverá ser contabilizado no quadro de atendimento ao aluno. 

 6.- Quais atividades devo registrar no quadro atividades de ensino 

As atividades de ensino são todas as ações voltadas aos discentes e/ou formação continuada de docentes 

que visem à melhoria da aprendizagem, combate à retenção e evasão nos cursos de graduação da UFU. 

Indique se a atividade for com ou sem financiamento; p. ex.  atividades com financiamento são o PROSSIGA 

E OS SUBPROGRAMAS INCLUIDOS, os programas PET, etc. Atividades sem financiamento são os cursos 

promovidos pela DIFDO tais como: curso de docência universitária, roda de conversa, etc.  Indique se a 

atividade está cadastrada na PROGRAD (ou em outro órgão) ou se é realizada sem cadastro, por iniciativa da 

coordenação do curso ou mesmo pelo próprio professor. Registre o número de horas/semana dedicadas a 

Atividades de Ensino no quadro que corresponda e se a atividade for cadastrada indique o identificador do 

cadastrão de sua atividade. 

7.- Há um limite máximo para as horas que devo dedicar à orientação de alunos? 

Não, não existe limite máximo para esta atividade desde que o plano como um todo contenha 40h/semana.  

Registre o total de horas/semana que dedica a esta atividade em suas diferentes modalidades, isto é, IC, 

monitorias, mestrado, doutorado, etc. Observe que a orientação de TCC não deve ser incluída neste item. 



8.- Posso registrar em atividades de pesquisa um projeto que não está cadastrado na PROPP? 

Sim, pode sim. Contabilize as horas/semana dedicadas a atividade no quadro respectivo se for com ou sem 

financiamento; Atividades com financiamento são derivadas de projetos aprovados pelos órgãos de 

fomento, FAPEMIG, CNPQ, FINEP, etc.  Indique se a atividade está cadastrada na PROPP ou se é realizada 

sem cadastro. Assume-se que projetos financiados pelos órgãos de fomento automaticamente estão 

cadastrados na PROPP. Preparação de projetos, elaboração de artigos, etc. também são consideradas 

Atividades de Pesquisa. Registre somente o número de horas/semana dedicadas a este item, e se a atividade 

for cadastrada indique o identificador do cadastrão de sua atividade. 

9.-  Posso registrar em atividades de extensão um projeto que não está cadastrado na PROEXTC? 

Sim, pode sim. Registre as horas/semana dedicadas as Atividades de Extensão no quadro respectivo se for 

com ou sem financiamento. Atividades com financiamento são derivadas de projetos financiados pelo 

PROEXC-UFU, PROEXT-MEC, etc.  Indique o identificador se a atividade está cadastrada na PROEXTC (siex) 

ou registre na linha correspondente se a atividade é realizada sem cadastro.  

10.- Faço atividades de gestão, mas de forma voluntária, posso registrá-las dentro do plano? 

Não; todas as atividades de gestão devem ser oficializadas por ato nominativo da administração superior, 

órgão da universidade, conselho da unidade, coordenação de curso ou a instância que corresponda. 

Contabilize as horas/semana dedicadas às atividades de gestão nas quais participa.  Indique em cada caso o 

identificador da portaria ou documento de nomeação. 

11.- Devo preencher todos os campos do formulário? 

Não, não necessariamente o professor deve preencher todos os campos do formulário, mas se deve 

assegurar que o conjunto de atividades que planeja desenvolver no semestre somem um total de 40 

h/semana. Observe que este total aparecerá automaticamente ao final do formulário na linha 

correspondente. 

12.- Devo assinar meu plano de trabalho docente? 

Não, não é mais necessário assinar o formulário com o plano do trabalho docente, mas observe que ao final 

do formulário deverá validar o documento usando o número do seu SIAPE e, declarando que usará seu login 

e senha para anexa-o ao processo 23117.026840/2018-28  para envia-o via SEI  à direção. 

13.-Posso enviar o formulário com o plano de trabalho por e-mail para a direção ou para alguns dos 

membros da comissão? 

Não, não pode. O formulário com o plano deve ser enviado via SEI inserindo-o no processo 

23117.026840/2018-28. 

 


