
 
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  

Isabel Cristina Gonçalves Leite 

MATRÍCULA SIAPE 

2208867 

E-MAIL 

isabel.leite@ufjf.edu.br 

TELEFONE 

991039705 

UNIDADE 

Faculdade de Medicina 

DEPARTAMENTO 

Saúde Coletiva 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 
NÚMERO DE 

HORAS 

SEMANAIS 

1. Ministração de aulas (disciplinas/créditos): vide verso 

Graduação:  

Faculdade de Odontologia:  

Odontologia: Saúde Bucal Coletiva I - SCO029 / SCO529- (1h/aula) terça 8-11 hs; 

Fundamentos de Epidemiologia - SCO037 - (2 h/aula) quarta-feira 08-10 hs; 

Faculdade de Medicina:  

Epidemiologia - SCO025 - (3 h/aula) terça-feira 7-11 hs e quinta-feira 17-18 hs;  

Mestrado e Doutorado:  

Epidemiologia e Epidemiologia em Saúde Coletiva- 2025005 (1,5 h/aula) quarta-feira 14-17 
hs; 

Programa de Estágio Docente – 2025015- e Estágio em Docência 3016005 (2 h/aula); quinta-
feira 7- 9 hs (Saúde) e 9-11 hs (Saúde Coletiva) 

Seminario de Dissertação - 2025017 (2 h/aula)  

Seminário em Saúde Coletiva I 3016003 (3 h/aula) sexta –feira 7-9 hs;  

Seminário em Saúde Coletiva II  3016004 (3 h/aula)   sexta-feira 7-9 hs 

Tese* – 304001- (10 h/aula) segunda-feira 7-12 e 18-20 hs; 

Dissertação* - 2025023 (5 h/aula) terça-feira 13-15 hs, sexta-feira 9-12 hs e 18-19 hs 

Produção do Conhecimento em Saúde da Família 2045005 (4 h/aula) sábado 8-12 hs 

Epidemiologia para Sistemas e Serviços de Saúde 2045010, (2 h/aula) sábado 8-12 hs 

*ver nota no item Informação Adicionais 

16 

2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina: vide informações adicionais 
8 

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

Orientação Mestrado SC e Saúde: 5 alunos  

Orientação Mestrado PROFSAUDE: 2 alunos 

Orientação Doutorado SC e Saúde: 4 alunos  

Monitoria: 3 alunos 

Iniciação Científica: 1 aluno  

4 

mailto:isabel.leite@ufjf.edu.br


4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento):  

Adesão ao regime terapêutico e qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise 
Processo 303229/2019-5 Chamada CNPq 06/2019 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa  

Qualidade de Vida em Ostomizados - PPM-00245-18  - FAPEMIG/Pesquisador Mineiro -  

Coordenação 

4 

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

Prevenção do tabagismo em estudantes de 12 a 17 anos nas escolas públicas de Juiz de Fora: 
uma proposta de implementação local do programa Education Against Tobacco-Brazil (EAT).  
Processo 23071.003849/2020-59 – Coordenação 

2 

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

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

Vice Coordenação da Pós-Graduação de Saúde Coletiva 

Coordenação Adjunta de ensino da Pós-Graduação em Saúde Coletiva;  

Subchefia do Departamento de Saúde Coletiva;  

Comissão para o Edital de Seleção, Processo de Seleção e e Comissão de Bolsas do Mestrado e 
Doutorado em Saúde Coletiva  

4 

8. Outras (especificar):  

Eixo específico da Residência Multiprofissional de Saúde da Família – Odontologia e tutoria 
desses residentes (04 residentes), com atividades teóricas e acompanhamento/avaliação de 
atividades práticas nas unidades de referência, tanto individuais quanto as propostas coletivas.  

Parecerista em periódicos nacionais e internacionais.  

Editora executiva da Revista de APS.  

Membro de bancas de mestrado e doutorado (qualificação e defesa).  

Membro do Comitê Assessor da Saúde da Pro Reitoria de Pesquisa UFJF 

 Avaliadora de edital da PROEX/UFJF.  

Avaliadora de Agências de Fomento Estaduais (FAPEMA, FAPES, FACEPE)  

Membro do Grupo de Modelagem Epidemiológica da COVID-19 da UFJF 

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 
 

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

Em 13 /01/2021             

 

Chefe do Departamento  

 

Em       /       /       

Diretor da Unidade 

PRORH – NOV/08 V.VERSO 



INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Item 1 Todas disciplinas estão ofertadas em formato remoto enquanto perdurar a situação de pandemia  

Graduação: Faculdade de Odontologia: Odontologia: Saúde Bucal Coletiva I; Fundamentos de Epidemiologia; 
Faculdade de Medicina: Epidemiologia;  

Mestrado e Doutorado: Epidemiologia; Programa de Estágio Docente; Seminário de Dissertação; Tópicos Avançados 
em Saúde Coletiva I e II; Tese; Dissertação (5). Segundo semestre: Fundamentos da Pesquisa Epidemiológica (3) e 
Epidemiologia (3) 

Mestrado em Saúde da Família: Produção de Conhecimento em Saúde da Família (M1) e Epidemiologia para 
Sistemas e Serviços de Saúde (M2) 

 

As disciplinas de mestrado e doutorado de Epidemiologia se alternam entre o Mestrado/Doutorado em Saúde 
(segundo semestre) e Mestrado em Saúde Coletiva (primeiro semestre). Estágio docente normalmente acontece no 
segundo semestre do ano e Seminários de Saúde Coletiva no primeiro trimestre. Seminário em Saúde Coletiva I e II 
acontecem no primeiro e segundo semestre, respectivamente 

Quando em um semestre não há matriculas em Tese ou Dissertação a carga horária é distribuída entre orientação e 
preparo de aulas. 

Quando é encerrada a atividade pertinente à temática abordada na disciplina de Odontologia: Saúde Bucal Coletiva I 
- SCO029 inicia-se a temática sob minha responsabilidade na Medicina em Epidemiologia - SCO025 (turmas A e B) 

 

Não computadas:  

Tese – 304001 (10 h/aula) – segunda-feira 7-12 e 18-20 h 

Dissertação – 2025023 (5 h/aula) terça-feira 13-15 hs, sexta feira 9-12hs e 18-19 hs 

Item 2 

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, ja 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 3  

As orientações envolvem também a tutoria da Odontologia da Residência Multiprofissional de Saúde da Família (4 
residentes) bem como a condução de seu eixo teórico específico para R1 (4 h/semanais). Realiza as atividades de 
supervisão do campo, realizado nas Unidades Básicas, Rede de Urgência e Emergência e Centro de Especialidades 
Odontológicas, com atendimento clínico a usuários, bem como em atividades de educação em saúde em creches, 
escolas, indústrias e casas de longa permanência adscritas às unidades de saúde da residência  

Atualmente a docente conta com 02 aluno de iniciação científica, 02 residentes em TCC e 02 no eixo teórico 
específico, 04 alunos de Mestrado e 03 de Doutorado (e 01 em co-orientação de doutorado). 

 

Item 4 

Foram identificados projetos maiores (projetos guarda-chuva) nos quais se inserem alunos de mestrado, doutorado e 
IC em diversos subprojetos. 

 

Item 5. Indicada na Semana Padrão apenas as reuniões teóricas fixas, já que as atividades em comunidade variam 
conforme possiblidade da mesma 

 

Item 7. Tempo dispensada para vice coordenação da Pós-Graduação em Saúde Coletiva e coordenação adjunta de 

ensino subdimensionado para atender ao fechamento de 40 horas da carga semanal. Incluem-se reuniões quando 
se faz necessária a participação da docente no Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação da UFJF e Conselho de 
Pós-Graduação da UFJF. 

Item 8 

Incluída algumas das diversas atividades extra classe, além da preceptoria acadêmica da Odontologia em Saúde da 
Familia, como bancas de pós graduação, parecerista ad hoc de periódicos nacionais e internacionais, editoria 
executiva da Revista de APS; orientações extra oficiais prestadas a alunos de outros orientadores e de outros 
programas (como o de Clínica Odontológica); além de eventuais comissões, como a coordenação conjunta de área 
para o Teste do Progresso (elaboração de questão e aplicação), dentre outras. 

Membro do Comitê Assessor da Pro Reitoria de Pesquisa UFJF e avaliador ad hoc de editais da PROEX 



 

Folha de assinaturas 

 

 

 

 

Pós Graduação em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenação da Residência Multiprofissional em Saúde da Família 

 

 

 

 


