
 
PCD 002 

PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT)  RH – 401 

 

Observações: 

1. Devem ser apresentados tantos formulários quantos forem os períodos com programações (PIT’s) diferentes. 

2. Os PIT’s devem destacar atividades referentes a períodos letivos e recessos escolares. 

3. O período total a ser planejado é de 36 (trinta e seis) meses. 

4. A programação apresentada será reavaliada e reajustada periodicamente pelo Departamento. 
 
SERVIDOR  
ADRIANO FREITAS DE AZEVEDO 

MATRÍCULA SIAPE 
1885689 

E-MAIL 
adriano.freitas@ufjf.edu.br 

TELEFONE 
35-992278877 

UNIDADE 
ICSA 

DEPARTAMENTO 
Ciências Contábeis 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES PARA O SEMESTRE DE 2020/01 
NÚMERO DE 

HORAS 
SEMANAIS 

1. Ministração de aulas (disciplinas) 

FIN019GV - Gestão Financeira II -  4 créditos 

FIN011GV – Mercado de Capitais  - 4 créditos  

 

8 

2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina 
10 

3. Orientação de alunos (dissertação/tese; monografia/estágio graduação; monitoria/iniciação 
científica; outros) 

Dois alunos de orientação de monografia. 

Dois alunos de orientação de monitoria. 

4 

4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento) 
- 

5. Extensão (projeto/atividade e tipo de envolvimento) 

Transformando poupadores em investidores: alternativas vantajosas, boa rentabilidade e risco controláveis. 
8 

6. Autocapacitação (indicar apenas programas com, no mínimo, 360h) 
- 

7. Encargos administrativos (exercício de cargo em comissão e período de duração) 

Participação em colegiado, comissões e sindicância. 
6 

8. Outras (especificar) 

Plantão de atendimento a discentes, docentes e participação em reuniões 
4 

TOTAL DE HORAS (coincidir com a carga correspondente ao regime de trabalho pretendido) 40 
 

EXECUÇÃO DA PROPOSTA Início 01 / 03 / 2020 Término 31 / 07 / 2020 

  
 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES PARA O SEMESTRE DE 2019/02 
NÚMERO DE 

HORAS 
SEMANAIS 

1. Ministração de aulas (disciplinas) 

FIN015GV - Gestão Financeira I - 4 créditos 

Uma disciplina Eletiva a definir ou Mercado de Capitais - 4 créditos  

8 



2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina 
10 

3. Orientação de alunos (dissertação/tese; monografia/estágio graduação; monitoria/iniciação 
científica; outros) 

Dois alunos de orientação de monografia 

Dois alunos de orientação de monitoria 

4 

4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento) 
- 

5. Extensão (projeto/atividade e tipo de envolvimento) 

Transformando poupadores em investidores: alternativas vantajosas, boa rentabilidade e risco controláveis. 
8 

6. Autocapacitação (indicar apenas programas com, no mínimo, 360h) 
- 

7. Encargos administrativos (exercício de cargo em comissão e período de duração) 

Participação em colegiado, comissões e sindicância. 
6 

8. Outras (especificar) 

Plantão de atendimento a discentes, docentes e participação em reuniões 
4 

TOTAL DE HORAS (coincidir com a carga correspondente ao regime de trabalho pretendido) 40 
 

EXECUÇÃO DA PROPOSTA Início 01 / 08 / 2020 Término 23 / 12 / 2020 

Em 20 / 03 / 2020 Docente 
 

APROVAÇÃO - reunião do Colegiado do Departamento. APROVAÇÃO - reunião do Conselho da Unidade. 

 

Em       /       /       

Chefe do Departamento 

 

Em       /       /       

Diretor da Unidade 

PRORH – NOV/08 V.VERSO 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

No ano de 2020 estarei com um projeto de extensão, transformando poupadores em 
investidores: alternativas vantajosas, boa rentabilidade e risco controláveis, em que sou o 
responsável, com a participação da prof. Kascilene, do departamento de Administração. 
Provavelmente estarei orientando os alunos de TCC, Lucas Fernandes e José Augusto do 
departamento de Contábeis. Os atendimentos aos alunos ocorrerão nas terças feiras de 15:30 às 
17:00 horas, quartas feiras de 13:30 às 15:00 horas e quintas feiras de 14:00 às 16:00 horas, no 
prédio da Faculdade Pitágoras. As reuniões que participo referem-se, principalmente, às 
departamentais e colegiado de curso do departamento de Administração e possivelmente do 
NDE da Contábeis. E por fim, orientação de monitoria das minhas disciplinas (Gestão Financeira I 

e II) e Mercado de Capitais. 

 


