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 nos seguintes módulos do curso de graduação em Medicina:
Saúde da Criança e do Adolescente: 76h
Práticas de Integração Ensino Serviço e Comunidade: 20h
Habilidades Profissionais VI: 30h
Internato de Pediatria (teoria): 25h/aula
Total horas aula por semestre: 151 horas
Planejamento de atividades de ensino: 89 horas por semestre

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*

Coordenação do Internato Médico na área de Pediatria – Portaria nº 18, de 28 de
fevereiro de 2019.

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

Atividades de Pesquisa*

Não realizo atualmente

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

Atividades/Ações de Extensão e/ou Cultura*

Colaboradora no projeto de extensão: “Jalecos Mágicos”, onde são realizadas visitas à enfermarias
pediátricas e pronto atendimentos hospitalares, com objetivo de levar alegria às crianças, adultos e
idosos internados, além de oferecer descontração para o ambiente hospitalar, e estimular os estudantes
em relação à humanização do atendimento e empatia com o paciente -

período de 23/03/2019 a

30/04/2020 – número registro: TO 004.2.009 – 2019

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

Outras Atividades
Participação em reuniões e ações diversas quando convidada ou convocada pela Coordenação do curso
de Medicina ou Direção da Fammuc.
Coordenação da ação (evento) de extensão: “Palestra e mesa redonda sobre Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs) e contracepção na adolescência”, no mês de junho/2020, em formato mesa
redonda para adolescentes da comunidade no entorno dos PSFs Vila São João, onde os discentes do
sexto período realizam suas práticas – a registrar.
Orientadora

na Liga de Pediatria – Laped - com registro no COLIG, aguardando aprovação da

Congregação da UFVJM

Carga horária semanal média:variável

Observações

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.
Teófilo Otoni, 25 de Março de 2020
Rúbia de Cássia Alves Farias Miranda

