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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT)  RH – 401 

 
 

SERVIDOR: Aldemir Negrão Martins Filho MATRÍCULA SIAPE: 1146515 
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UNIDADE: Faculdade de Medicina DEPARTAMENTO: Saúde Coletiva 

 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 
NÚMERO DE 

HORAS 

SEMANAIS 

1. Ministração de aulas:  

 Saúde Bucal Coletiva I_SCO 029 (1 h/aula) turma A e SCO 529 (1 h/aula - prática) –  
turmas A, B, C, D 

 Saúde Bucal Coletiva II_SCO 030 (2 1 h/aula) turma A e SCO 530 (2  h/aula – prática)– 
turmas A, B, C, D 

Estágio Regional_Atividades Essenciais de Saúde Coletiva_AESCIR-2020.3 -  turma A 
(5  h/aula) 

03 

10 

05 

2. Preparação de aulas, leitura e correção de trabalhos, avaliação das atividades de 
práticas clínicas, visitas aos locais de atendimento, outras. 

18 

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

 

4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento)  

 

5. Extensão: Proex/UFJF 

- Processo n° 23017.003934/2017-11  - Educação e Atenção em Saúde - coordenação - 
bolsistas e voluntários (neste momento específico de pandemia o número de alunos foi 
reduzido doze). 

2 

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

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

8. Outras: atividades internas/externas – 

Reuniões de departamento 

Reunião com parceiros e entidades assistidas pelo conjunto de disciplinas e projeto de 
extensão.  

2 

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

 

EXECUÇÃO DA PROPOSTA Início 04 / 01 / 2021  Término 31 / 12 / 2021  

 

 

Em  04 / 01 / 2021  Docente 
 

mailto:anmfcp@gmail.com


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

Em   13/01/2021                

 

 

Chefe do Departamento 

Em      /      /  

Diretor da Unidade 

PRORH V.VERSO 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

As atividades teóricas nas disciplinas SBC I (SCO 029) e SBC II (SCO 030) - 6° e 7° períodos, respectivamente se 

dão exclusivamente na Faculdade de Odontologia / UFJF. 

As disciplinas práticas SCO 529 e SCO 530 não estão sendo ofertadas até nova deliberação do CONSU (pandemia 

COVID19), uma vez que, as atividades são desenvolvidas em unidades de saúde da Prefeitura de Juiz de Fora 

(média de 15 unidades/ano) e/ou em creches da AMAC - Secretaria de Educação / PJF - (mínimo de 08 e máximo 

de 14 creches), e eventualmente, de acordo com escala, no Colégio de Aplicação João XXIII / UFJF. São ainda 

realizadas visitas domiciliares nos bairros da área de abrangência das creches e unidades de saúde. 

 - Em Aescir-2020.3-A as atividades se dão em EAD – plataforma Moodle/UFJF, com orientação, fórum, correção de 

trabalhos, e outras demandas mais, aos alunos que cumprem o Estágio Regional da Faculdade de Medicina / UFJF. 

As atividades teóricas que envolvem o projeto de extensão Educação e Atenção em Saúde são realizadas na 

Faculdade de Odontologia /UFJF, sendo que também acontecem fora do Campus, e/ou em endereço próprio 

localizado na Av. Rio Branco - Centro, de acordo com a necessidade e em razão da grade horária específica de 

bolsistas e voluntários - 8°, 9° e 10° períodos -, que varia em número numa relação direta com cada grupo 

selecionado ao projeto. Eventualmente, estudos ocorrem fora dos horários matutinos ou vespertinos habituais, 

ocupando horários noturnos e mesmo aos sábados. As atividades práticas são desenvolvidas nas entidades 

parceiras do projeto, em horários previamente estabelecidos. 

Reuniões com entidades parceiras assistidas pelo conjunto de disciplinas e projeto de extensão acontecem nos 

locais de origem, a saber: Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde/PJF, AMAC, AMDAR, Assistência Social 

Nossa Senhora da Glória, Associação dos Cegos de Juiz de Fora, EMPAV e Instituto Maria. 

 

 


