
PRO-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO (PIT) RH-401 
PCD 002 

Observações: 
1 Devem ser apresentados tantos fomulários quantos forem os periodos com programações (PIT's) diferentes 

|2. Os PIT's devem destacar atividades referentes a periodos letivos e recessos escolares. 

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

A programaçaão apresentada será reavaliada e reajustada periodicamente pelo Departamento. 

SERVIDOR 
Stela Cristina Hott Corrêa 

E-MAIL 
stelachc@gmail.com 
UNIDADE 

MATRICULA SIAPE 
2156206 
TELEFONE 

33-99957-5316 
DEPARTAMENTO 
Administração CSA 

NÚMERO DE 
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES HORAS 

SEMANAIs 
1. Ministração de aulas (disciplinas)

Administração Mercadológica l - CADO40GV 

Administração de Serviços - Código: ADM048GV 

2. Preparação de aulas, correção de trabalhos, etc.. por disciplina 
Administração Mercadológica l - CAD040GV 

Administração de Serviços - Código: ADM048GV 
4 

3. Orientação de alunos (dissertaçãotese; monografia/lestágio graduação; monitoriainiciação 
cientifica, outros) 

Isaias Felipe Paula Martins matriculado em TCC-I. 

Gabriel Victor Pereira Cuz participante do projeto de iniciação cientifica "Avaliação da 
acessibilidade do varejo de Governador Valadares" 

Maria Eduarda de Oliveira Gonçalves, Isaias Felipe Paula Martins, Taylla Cunha Gama Rodrigues, 
Rafaella Sandra Nazareth Costa participantes do projeto de extensão "Ações para a inclusão da 
pessoa com deficiência de Governador Valadares por meio de uma instituição de hipoterapia do 
terceiro setor". 

4. Pesquisa (projeto/tipo de envolvimento) 

Membro da equipe do Projeto de iniciação cientifica Avaliação da acessibilidade do varejo de 
Governador Valadares". 3 

Membro do Núcleo de Estudos e Estratégias de Comunicação Integrada de Marketing (NEECIM- 
TUR) vinculado ao CEPEAD/UFMG. 

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

Coordenadora do projeto "Ações para a inclusão da pessoa com deficiência de Governador 
Valadares por meio de uma instituição de hipoterapia do terceiro setor" realizando atividades de 
coordenação da equipe, orientação das/o discentes, e em conjunto com a equipe, a elaboração e 
implantação do plano de tarefas em interface com a instituição parceira. 

6 

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

Realização do doutorado em Administração no CEPEAD/UFMG com o estudo do comportamento
do turista em experiências turisticas inteligentes. Constam das atividades previstas a coleta da 
amostra final da pesquisa, análise e discussão dos dados, atualização do referencial teórico, 
redação da versão final da tese. 

10 

7. Encargos administrativos (exercicio de cargo em comissão e periodo de duração) 

8. Outras (especificar) 
1 

Avaliação de artigos para periódicose congressos 



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

Inicio 21/09/2020 Término 23/09/202 
EXECUÇÃ0 DA PROPOSTA 

Sta Cunlme Holt loria 

Docente 
Em 14/09/2020 

APROVAÇÃO - reuni�o do Colegiado do Departamento. 
APROVAÇÃO - reunião do Conselho da Unidade 

Em Em 

Diretor da Unidade 
Chefe do Departamento 

vVERSO 
PRORH NOV/08 


