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DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 
NÚMERO DE 

HORAS 
SEMANAIS 

1. Ministração de aulas (disciplinas)  * 

Vigilância em Saúde (SCO021 –  turmas A, B, C e 

D) Curso de Graduação: Medicina/ 4 h/aula  

 
Políticas de Saúde (Código: 2025013 – turmas G e H) 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Mestrado e Doutorado)/ 3 h/aula 

Disciplina dividida com outra docente (Contabilizar 1,5 h/aula) 

 
Programa de Estágio Docente (Código: 2025015 – turmas D) 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Mestrado)/ 2 h/aula  

 
Atividades Complementares I ( código 6009006; 6007007; 6010006)/ 4 h/aula  

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto, Área Profissional Farmácia e 
Atenção Integrada Hospitalar  

 
Atividades Complementares II (6009015; 6007012; 6010015)/ 4 h/aula  

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Adulto, Área Profissional Farmácia e 
Atenção Integrada Hospitalar 

 
*ver nota no item Informação Adicionais 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
10hs 

2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina 
4hs 

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

Orientação de dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva): 3 
acadêmicos 

Orientação de dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Saúde da Família): 2 
acadêmicos 

Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso Graduação e ou Residência: 2 acadêmicos 

Orientação de Iniciação Científica (BIC): 1 acadêmico 

Orientação dos monitores da disciplina Vigilância em Saúde: 2 acadêmicos 

 

 
 

 
 

3hs 

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. 

mailto:danitcruz@yahoo.com.br


4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento) 

Projeto de Pesquisa: Condições de vida e de saúde de mulheres privadas de liberdade em Juiz 
de Fora – MG (Coordenadora) – 2 acadêmicos de pós-graduação e 1 acadêmico de graduação 
(BIC) 

 

 
1hs 

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

Sistemas de Informação em Saúde: construindo dados gerenciais para o enfrentamento do 
COVID19 (Coordenadora) – 15 alunos 

 
Encontro: Tecnologias de informação e comunicação a serviço do fortalecimento da  rede de ações 
intersetoriais voltadas à população em situação de rua de Juiz de Fora (Projeto Multidisciplinar - 
Coordenadora de área: Saúde Coletiva) – 1 aluno da medicina 

 

*ver nota no item Informação Adicionais 

 
 

 

 

1hs 

6. Autocapacitação (indicar apenas programas com, no mínimo, 360h) 
0 

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

Ouvidoria Especializada em Ações Afirmativas 

Vice Coordenação da Comissão de Residência Multiprofissional Programas de Residência 
Multiprofissional e em Área da Saúde – HU/UFJF (COREMU) 

Coordenação do Eixo Teórico Transversal dos Programas de Residência Multiprofissional e em 
Área da Saúde – HU/UFJF 

Representantes da UFJF no Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora 

Membro da Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde 
(COREMU) 

Membro do Núcleo Docente Assistencial Estruturante do Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde do Adulto com ênfase em doenças crônico-degenerativas. 

 

 
 

 

 

 
21hs 

8. Outras (especificar) 

Reuniões de departamento e das comissões elencadas no item anterior. 

Membro do corpo editorial da Revista de APS (UFJF). 

Revisor ad hoc do periódico Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (UERJ). 

Revisor ad hoc do periódico HU Revista (UFJF). 

Revisor ad hoc do periódico Cadernos de Saúde Pública (ENSP). 

Revisor ad hoc do periódico ACTA SCIENTIARUM. HEALTH SCIENCE (UEM). 

Publicações de artigos e trabalhos científicos. 

 

 

 
 
 

1hs 

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

 

  

  
 

APROVAÇÃO - reunião do Colegiado do 
Departamento. 

APROVAÇÃO - reunião do Conselho da Unidade. 

 

Em 13 / 01 / 2021 
 

 Chefe do Departamento 

 

Em       /       / 

Diretor da Unidade 

NOV/08 V.VERSO 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Item 1: Ministração de aulas (disciplinas): 

 Disciplinas serão ofertadas em formato remoto observando as resoluções da UFJF enquanto  perdurar  a situação 
de pandemia. 

 
 As disciplinas referentes  aos  cursos  de pós-graduação são ofertadas habitualmente uma vez ao ano e seguem a 

seguinte distribuição: 

i. 1º semestre entram em carga: Políticas de Saúde (Código: 2025013 – G e H) e Atividades 
Complementares I (6009006; 6007007; 6010006). 

ii. 2º semestre entram em carga: Programa de Estágio Docente (Código: 2025015 - D), Seminários de 
Acompanhamento (Código: 2045007-A2) e Atividades Complementares II (6009015; 6007012; 6010015) 

 
 Considerando as alterações e ajustes de calendário necessários diante da pandemia, seguem alguns 

esclarecimentos: 

i. A disciplina Políticas de Saúde (Código: 2025013 – G e H) do curso de Pós-Graduação em Saúde será 
ofertada duas vezes ao longo do ano corrente. 

ii. As disciplinas Atividades Complementares I e Atividades Complementares II dos Programas de 
Residência Multiprofissional serão ofertadas duas vezes ao longo do ano corrente. No primeiro semestre 
de 2021 ofertadas pela profa. Danielle, na continuidade por outro docente do Depto. De Saúde Coletiva.  

iii. As disciplinas “Políticas Públicas de Saúde” e “Vigilância em Saúde”  que não entraram  em  carga no 
ano de 2020 serão ofertadas no primeiro trimestre de 2021. 

 
 Não computadas: 

i. 2045016-L2 - SEMINÁRIOS DE DISSERTAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

ii. 2025023--D - DISSERTAÇÃO 

 
Item 2: Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina 

Tempo de preparo subdimensionado em relação ao preconizado por falta de carga horária compatível 
para todas as demais funções. A previsão de horas dispensadas para preparo de aula foi subestimado para 

fechar a carga horaria relativa ao cargo, já que diante das portarias que tratam do tema, a mesma  extrapolaria 
a própria carga horária de 40 horas, especialmente admitindo que poderia ser dedicada o dobro da creditação 
das disciplinas de pós graduação com o preparo de aula. 

 
Item 5: Extensão (projeto/atividade e tipo de envolvimento): 

 

 Sistemas de Informação em Saúde: construindo dados gerenciais para o enfrentamento do COVID19 
(Coordenadora) 

Projeto cadastrado via Chamada para registro de ações de prevenção e enfrentamento à COVID-19 – II 
(https://sigam1.ufjf.br/index.php/siga/eventos/menuinscricao/main/2625). 

 

 Encontro: Tecnologias de informação e comunicação a serviço do fortalecimento da  rede  de  ações intersetoriais 
voltadas à população em situação de rua de Juiz de Fora (Projeto Multidisciplinar - Coordenadora de área: Saúde 
Coletiva) 

Projeto Aprovado pela Pró-reitora de Extensão. Resultado final  divulgado em: 02/02/21. Portanto, ainda não  está 

no SIGA. Edital 06/2020 – Programa de Apoio a Projetos Interprofissionais e Interdisciplinares voltados à 
População em Situação de Rua em Juiz de Fora e Governador Valadares. 

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

 

 
    Docente: 

  

 

 

 

 

https://sigam1.ufjf.br/index.php/siga/eventos/menuinscricao/main/2625
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