
 

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  

MARIA TERESA BUSTAMANTE TEIXEIRA 

MATRÍCULA SIAPE 

0241944 

E-MAIL: teitabt@hotmail.com 

 

TELEFONE 

32 98876-5775 

UNIDADE 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO 

SAÚDE COLETIVA 
 

DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES 
NÚMERO DE 

HORAS 
SEMANAIS 

1. Ministração de aulas (disciplinas)  

Graduação – Faculdade de Medicina 

SCO019 - EPIDEMIOLOGIA II: MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS (terça 13-15hs; quarta 
7-9hs) (3 horas/aula) 

Mestrado e doutorado 

2025005 – EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE COLETIVA– mestrado/doutorado (quarta 14-
17hs) e 2020007  – EPIDEMIOLOGIA – mestrado/doutorado (quarta 14-17hs) (1,5 
horas/aula) 

2025017 – SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÃO (segunda-feira 7 as 9hs) (3 horas/aula) 

3016001 - SEMINÁRIO DE TESE I (segunda 17-20hs ) (3 horas/aula) 

3016031 - QUALIFICAÇÃO DO PROJETO DE TESE (segunda-feira 7 as 11hs) 

3016032 – TESE (sexta 7 as 17hs) (5 horas/aula) 

3016024 - SEMINÁRIO AVANÇADO EM EPIDEMIOLOGIA (segunda-feira 14 as 17hs) 
(2 horas/aula) 

3016005 - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I (terça-feira 13 as 15hs) (2 horas/aula) 

3016004 - SEMINÁRIO EM SAÚDE COLETIVA I (quinta 7 as 10hs) (3 horas/aula) 

 

 

 

16 

2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc., por disciplina 
6 

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

 Orientação de Iniciação científica – 1 PIBIC, 1 BIC e 2 VIC em 2 projetos diferentes (48084 
e 48065)Orientação de Mestrado Acadêmico – 2 

 Co-orientação de Mestrado Profissional - 1 

 Orientação de doutorado – 5 

 Co-orientação de doutorado - 1  

 Supervisão de pós-doutorado -1 

 Monitoria da disciplina SCO019 – 6 monitores (Identificador UFJF: 0626H6)       

 

 

          8 

4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento) 

 Carga de tumores raros no Brasil – coordenadora - bolsa produtividade CNPq Processo: 
306044/2018-8 

 Desigualdade no rastreamento do câncer de mama feminina e do colo do útero no Estado 
de Minas Gerais e suas microrregiões de saúde. Coordenadora – Financiamento FAPEMIG  
(APQ-03809-17) 

 Estudo Carga Global da Doença no Brasil – participante – financiamento MS-Brasil e Bill & 
Melinda Gates Foundation  (conferir pela produção científica em anexo) 

 Busca de alterações genéticas para a predisposição hereditária ao câncer de mama em 
mulheres da Zona da Mata Mineira (Identificador UFJF 48084) – 2 bolsistas IC 

6 

http://everest.fapemig.br/solicitacao/termo/APQ-03809-17


 Qualidade de vida, imagem corporal, aspectos socioeconômicos e comportamentais 
segundo características tumorais e clínicas em mulheres diagnosticadas com câncer de 
mama em Juiz de Fora, Minas Gerais ( Identificador UFJF 48065) – 2 bolsistas IC 

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

 Rastreamento organizado dos cânceres de mama (CM) e do colo do útero (CCU) em Juiz 

de Fora - MG: implantação de um projeto piloto – coordenadora – N. projeto 2064 

 

- 

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

 
- 

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

 Coordenadora do NATES/UFJF. 

 

1 

8. Outros 

 Editoria da Revista de APS 
 Parecerista em periódicos científicos. 
 Membro de bancas de mestrado e doutorado (qualificação e defesa).  

 Bolsista de Produtividade do CNPq 
 Membro do Grupo de Modelagem Epidemiológica para a COVID-19 da UFJF 

 
  

 

 

 
 

3 

 

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 

As disciplinas de mestrado e doutorado de Epidemiologia/Epidemiologia em Saúde Coletiva se alternam entre o 

Mestrado/Doutorado em Saúde Coletiva (primeiro semestre) e Mestrado/Doutorado em Saúde (segundo semestre). 
Estágio docente normalmente acontece no segundo semestre do ano e Seminários de Saúde Coletiva no primeiro 
semestre. 

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

Item 2 

A previsão de horas dispensadas para preparo de aula foi subestimado para fechar a carga horaria relativa ao cargo, 
não sendo possível incluir as horas de preparo de aula previstas nas portarias (igual para a graduação e o dobro para a 
pós-graduação). 

Item 4 

Foram identificados projetos mais relevantes nos quais se inserem alunos de mestrado, doutorado e IC em diversos 
subprojetos. 

Item 5 

Não contabilizada carga horária no momento. Aprovado com bolsa, contudo, em espera devido à pandemia. 

Item 8 

Incluída algumas das diversas atividades extra classe, como bancas de pós graduação, parecerista ad hoc de periódicos 

científicos, editoria da Revista de APS; participação no Teste de Progresso; dentre outras. 

 

 


