MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
PLANO SEMESTRAL DE TRABALHO DOCENTE
Semestre: 2017/1

Campus:

Campus Muzambinho

Diretoria/Coordenação geral:

Marcos Roberto Candido

Professor(a):

Alexandra de Souza

Situação(a):

Em exercício

Contato(s):

alexandra.souza@muz.ifsuldeminas.edu.br

Matrícula SIAPE:

2256051

Status Plano de Trabalho:

Plano Publicado

Regime de trabalho:

40 horas

Fator de Atividade Docente (FAD):

2.4

ATIVIDADES
Atividade

Quantidade

Descrição

Pontos

Horas de atendimento
regular ao discente
(art.4º/Portaria 17)
(mínimo de 2 períodos de
60 minutos para os
Docentes que não estão
isentos de aulas por esta
Normativa)

2.00

atendimento ao discente de enfermagem terças e quintas das 18:00 as
19:00

4

Preparação de aula

13.75

Preparação de aula

0

1.00

EDITAL Nº 01/2017 DE 30 DE JANEIRO DE 2017 COM ATRIBUIÇÕES DE
PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA MONITORIA a) Orientar o monitor no
desempenho das atividades programadas. b) Capacitar o monitor no
uso de metodologias de ensino/aprendizagem adequadas à sua atuação
nas atividades propostas. c) Promover o aprofundamento dos
conhecimentos do monitor quanto aos conteúdos da disciplina. d)
Promover reuniões e seminários para troca de experiências entre
monitor, docentes e discentes. e) Avaliar, de forma contínua, o
desempenho do monitor através de critérios previamente
estabelecidos, e que sejam do conhecimento do monitor. f)
Acompanhar o desempenho do discente nas disciplinas de seu curso,
identiﬁcando possíveis interferências das atividades de monitoria sobre
o seu desempenho escolar, a ﬁm de evitar comprometimento do
processo de aprendizagem. g) Acompanhar a elaboração do relatório
das atividades desenvolvidas, assiná-lo juntamente com o monitor e
encaminhá-lo à equipe responsável pelo Programa de Monitoria do
Campus e; h) Identiﬁcar falhas eventuais no Programa de Monitoria,
propor mudanças e encaminhá-las para a equipe responsável pelo
Programa de Monitoria no Campus.

2

Professor orientador de
Programa de Monitoria de
Ensino / por projeto
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Orientação de Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC)
por TCC (art.4º/Portaria 17)

0.00

Art. 4º. O TCC poderá ser desenvolvido como pesquisa acadêmica, de
modo a produzir conhecimentos relacionados à área de formação do
estudante, respeitando o perﬁl proﬁssional que se pretende formar,
pautado na ética, no planejamento, na organização e na redação do
trabalho em moldes acadêmicos, buscando ampliar os conhecimentos
construídos ao longo do curso. Art. 5°. São objetivos do TCC: I.
Promover o aprofundamento e a consolidação dos conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante os cursos de Educação Física, de
forma ética, crítica e reﬂexiva. II. Estimular a produção e a
disseminação do conhecimento, através da iniciação à pesquisa
cientíﬁca

Orientação e/ou supervisão
de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.40

orientação de estagio supervisionado de 19 alunos do curso tecnico de
enfermagem subsequente. são eles modulo 1( 7 alunos) modulo 2( 6
alunos) modulo 3(7 alunos)

1

Participação em Projetos
de Extensão sem fomento /
por projeto

2.00

Dados do Projeto: Título: Todos contra febre amarela. Duração: 5mese
Início: 19/02/17 Término: 17/06/17.Resumo do Projeto: As vistas da
problemática das afecções pela febre amarela e na condição de escola
cujo papel junto à sociedade se faz presente. Foi proposto pelo corpo
docente aos alunos do curso de enfermagem do Ifsuldeminas campus
muzambinho uma intervenção junto a população a ﬁm de minimizar a
transmissão da febre amarela na região sul de Minas Gerais, visando a
proximidade de transferência populacional das localidades em alerta
epidemiológico. Objetivo: capacitar discentes para intervenção junto à
comunidade. Metodologia: Como proposta de ação de saúde os
docentes trabalharão capacitando estes alunos para intervenção teórico
prática junto a população local sob a forma de palestras em praça
pública numa determinada fase do projeto que constará de três fase:1ª
capacitação teórica em sala de aula; 2ª elaboração de material didático
instrutivo para exposição; 3ª apresentação em local de acesso a
comunidade.

3

Organizador de Estágios

1.00

Organização e elaboração de normativa de estagio supervisionado
executadas em campo de estagio hospitalar 8horas semanais, junto aos
alunos designados pela coordenação do curso.

5

Participação em banca de
avaliação de estágio / por
participação

0.10

Avaliação de estágios supervisionados na modalidade hospitalar
Elaboração de impresso especíﬁco a ser aprovado pelo colegiado para 2
semestre 2017.

0.5

Organizador de Atividades
Complementares

1.00

organização da semana de enfermagem

Participação em reuniões
externas de interesse do
IFSULDEMINAS / por
reunião

0.10

participação de reunião externa para organização da semana de
enfermagem junto a membros da prefeitura Municipal de Muzambinho
Constante em ATA arquivada na coordenação de enfermagem

Organizador de Trabalhos
de Conclusão de Curso
(TCC)

1.00

organização direta junto aos discentes do curso técnico de enfermagem
dos trabalhos de PCC junto a comunidade como produto do trabalho de
TCC com palestras junto a comunidade. Temas: Aborto e Obesidade
Infantil.

5

Orientação de discentes
em mobilidade estudantil
por discente

0.20

orientação de discentes do curso técnico de enfermagem sendo eles 1
modulo:Alan kardec Amanda Zauli Ana Carolina Reis Ana Carolina
Martins Ana Lucia Oliveira Anny dias Arthur Silva

1

1.00

Acompanhamento de discente em evento cultural em praça pública
sobre Combate a Dengue com apoio da casa Ciência com tendas e
exposição. submissão, o documento "DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO
AEDES: relato de experiência de uma atividade educativa." Foi
considerado para publicação na conferência 8ª Jornada Cientíﬁca e
Tecnológica e 5º Simpósio da Pós-Graduação do IFSULDEMINAS.

2

Acompanhamento de
discentes em eventos
culturais, desportivos ou
de conhecimento / por dia
de evento
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Acompanhamento de
discentes em eventos
culturais, desportivos ou
de conhecimento / por dia
de evento

1.00

Acompanhamento de discente em feira hospitalar em São Paulo
ALEXANDRA SOUZA. CREDENCIAL: Visitante Agradecemos por realizar
seu credenciamento e esperamos te encontrar em breve! Seu código de
Registro é: 0060050 Detalhes do seu registro: Nome: ALEXANDRA
SOUZA Empresa: INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MI E-mail:
enfermeira_alexandra@hotmail.com Hospitalar Data: de 16 a 19 de
Maio de 2017 Local: Expo Center Norte RUA JOSÉ BERNARDO PINTO,
333 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO - SP São Paulo Horário da
Exposição: das 11h às 20h

Orientação e/ou supervisão
de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.40

Acompanhamento estagio supervisionado no hospital de Muzambinho

1

Estágios não obrigatórios
para curso ou modalidade
que não exigem
supervisão direta in loco
por discente

0.30

orientação para estágios não supervisionados de caráter voluntario

1

Orientação de discentes
em mobilidade estudantil
por discente

0.20

orientação para discentes do modulo 2 do curso técnico de
enfermagem subsequente alunos: Cleima barbosa Cristina Passos
Oiveira;Bianca F Oliveira, Cintia Laurindo Ambrosio.Ana Flávia Martins.

1

Orientação e/ou supervisão
de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.40

Supervisão estagios saude pública dos alunos Viviane Araujo E Hellyn
augusto

1

Orientação e/ou supervisão
de Estágio Curricular
obrigatório por discente

0.40

supervisão de estagio hospitalar aluna Regiane aparecida Garcia.

1

Total de pontos atribuídos para atividades:

2

41.00

AULAS
Tipo
Aulas em Cursos
de Nível Médio /
Técnico

Qtd. de
aulas

Tempo de
aula

15.00

55.00

Qtd. de
disciplinas

3

Qtd. de
turmas

Descrição

3

modulo de 170 horas /20 semanas= 10
aulas semanais Módulo de 80 horas / 20
semanas = 2 aulas semanais Modulo de 80
horas / 20 semanas = 2 aulas semanais

Total de pontos atribuídos para aulas:

55.00

RESUMO
Tipo

Horas

Pontos

Atividades

26.25

41.00

Aulas

13.75

55.00

Total:

40.00

96.00

Observações / Justiﬁcativas:
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