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PROFESSOR (A): 

ÁREA DE CONHECIMENTO: 

CATEGORIA: Magistério do EBTT REGIME DE TRABALHO: () 20h () 40h () DE 

 

Aulas* 

 Disciplina Curso C.H. 

1    

2    

3    

4    

* Observar a Portaria SETEC/MEC 17/2016 

 
Atividades Complementares de Ensino 

1 – Preparação Didática*: Limite mínimo de 8 horas semanais 

2 – Atendimento ao Aluno*: Pelo menos 1/3 da carga horária em sala de aula, com, no mínimo 4, horas 

semanais, com pelo menos parte do atendimento no contraturno das disciplinas ministradas 

3 – Orientação de alunos: Estágio curricular, TCC, monografia, dissertação, tese 

4 – Projetos de Ensino**: Coordenação em Projeto de Ensino cadastrados no SIGProj e aprovados pela 

CAGE; participação em Projeto de Ensino cadastrados no SIGProj e aprovados pela CAGE 

* Colocar a carga horária 

** Colocar o nome da ação, número do edital e número do protocolo de cadastro da proposta 
 

Atividades de Pesquisa* 

Coordenação de Projeto de Pesquisa, registrado na Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós- Graduação; 

Participação em projeto de pesquisa registrado na Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós- Graduação 

(Cadastradas no SIGProj e aprovadas pela CAGPPI – Resolução nº 082/2011); Atividades complementares 

de pesquisa; Aluno de curso de pós-graduação stricto sensu 

* Colocar o nome da ação, número do edital e número do protocolo de cadastro da proposta 
 

Atividades de Extensão* 

Coordenação e/ou participação em projeto de extensão, participação em programas e/ou cursos de extensão 

institucionais (Cadastradas no SIGProj e aprovadas pela CGAE); Atividades complementares de extensão 

* Colocar o nome da ação, número do edital e número do protocolo de cadastro da proposta 
 

Atividades Administrativas 
Conselho, Colegiado, Comitê, Comissão, Direção, Coordenação e outros Portaria* 

Participação em diretorias, coordenadorias, órgãos colegiados, núcleos, comissões 

permanentes ou temporárias 

 

* Informar o número da Portaria do colegiado, núcleo, comissão, etc 

 
 

Docente Coordenador Diretor de Ensino 


