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RESOLUÇÃO N° 03/2017

Estabelece critérios para preenchimento e
apresentação de Plano Individual de
Trabalho e do Relatório Individual de
Trabalho para os docentes do
Departamento de Estatística da UFJF

O Conselho do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Juiz
de Fora, no exercício de suas atribuições, tendo em vista a Resolução ICE n" 02/2016 e o
que foi deliberado em reunião ordinária do dia 04 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

CAPÍTULO I - Do Plano e do Relatório Individuais de Trabalho do Docente

Art. 1° - O objetivo da presente norma é estabelecer os critérios para preenchimento,
submissão, acompanhamento e apreciação do Plano Individual de Trabalho e do
Relatório Individual de Trabalho dos docentes do Departamento de Estatística da UFJF.

Art. 2° - Cada docente deverá submeter seu Plano Individual de Trabalho anual de acordo
com o formulário constante do Anexo A desta Resolução.

a) As atividades que poderão ser consideradas, bem como seus respectivos limites de
carga horária semanal são aqueles estabelecidos no Anexo B desta Resolução;

b) Cada docente deverá submeter à Chefia do Departamento seu Plano Individual de
Trabalho anual até sessenta dias antes do início do ano letivo em questão;

c) O Plano Individual de Trabalho do docente será avaliado pela Comissão
Permanente de Avaliação Docente do Departamento de Estatística, que emitirá
parecer indicando sua aprovação ou reprovação;

d) O parecer da Comissão Permanente de Avaliação Docente do Departamento sobre o
Plano Individual de Trabalho anual do docente será submetido à aprovação da
Assembleia Departamental impreterivelmente antes do início das aulas do ano
letivo em questão.

Art. 3° - Cada docente deverá submeter seu Relatório Individual de Trabalho anual,
descrevendo as atividades desenvolvidas no ano, de acordo com o formulário Jit
constante do Anexo A desta Resolução. 4J')



a) As atividades que poderão ser consideradas, bem como seus respectivos limites de
carga horária semanal, são aqueles estabelecidos no Anexo B desta Resolução;

b) Cada docente deverá submeter à Chefia do Departamento seu Relatório Individual
de Trabalho anual até sessenta dias antes do início do ano letivo em questão;

c) O Relatório Individual de Trabalho do docente será avaliado pela Comissão
Permanente de Avaliação Docente do Departamento de Estatística com relação à
consistência com o Plano Individual de Trabalho correspondente ao mesmo período
e com o estabelecido pela legislação vigente, que emitirá parecer indicando sua
aprovação ou reprovação, além de indicar todas as discrepâncias encontradas;

d) O parecer da Comissão Permanente de Avaliação Docente do Departamento sobre o
Relatório Individual de Trabalho anual do docente será submetido à aprovação da
Assembleia Departamental impreterivelmente antes do início das aulas do ano
letivo em questão.

Art. 4° - Todo ano, a Chefia do Departamento determinará as datas de entrega dos
Planos e dos Relatórios Individuais de Trabalho dos docentes, em consonância com
esta Resolução, e considerando o Calendário Acadêmico estabelecido pela UFJF para
o próximo ano letivo.

CAPÍTULO 11- Das Comprovações

Art. 5° - Quando não estiverem registradas no SIGA, o docente deverá comprovar as
atividades de seu Relatório Individual de Trabalho conforme estabelecido no presente
Capítulo.

Art. 6° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de ensino:

a) Coordenações de disciplina e de monitoria: indicação de portaria do Departamento
designando o docente e estabelecendo a duração das atividades;

b) Orientações não verificadas no SIGA: apresentação de declaração da Coordenação
de Curso correspondente;

c) Palestras ou Seminários: apresentação de certificado ou declaração emitida pelo
órgão responsável;

d) Participação em banca examinadora: apresentação de certificado ou declaração
emitida pelo órgão responsável.

Art. 7° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de pesquisa e de extensão:

a) Projetos de pesquisa aprovados por órgão de fomento: indicação de edital, da data
de início e da data de término, bem como apresentação do comprovante de
divulgação do resultado ou da assinatura do Termo de Outorga;

b) Coordenação de grupos de pesquisa: apresentação de comprovante gerado pelo
CNPq;

c) Artigo publicado em periódico: apresentação do endereço do artigo na página do
periódico ou do comprovante de aceite;

d) Publicações em anais de eventos: apresentação das páginas do livro de anais
correspondentes à publicação ou endereço url da publicação na web;

e) Participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos: apresentação de
certificados emitidos pela organização do evento; ~ .



t) Editor ou membro de corpo editorial de revista científica: apresentação de
comprovante emitido pela revista;

g) Revisão de artigo científico: apresentação de comprovante de participação ou
comprovante de aceite de revisão de trabalho;

h) Coordenação de pedido de auxílio coletivo a órgão de fomento: apresentação de
termo de outorga;

i) Organização' de evento: apresentação de endereço da página do evento com
informações sobre as comissões organizadora e/ou científica ou indicação de
portaria do Departamento designando o docente e estabelecendo a duração das
atividades;

j) Curso de extensão: apresentação de comprovante da instituição.

Art. 8° - Deverão ser anexadas ao Relatório Individual de Trabalho as seguintes
comprovações relacionadas a atividades de gestão:

a) Participação em comissões: indicação de portaria do Departamento ou do Instituto
designando o docente e estabelecendo a duração das atividades.

§ Único - A participação em comissões inerentes às atividades de Coordenação e de
Chefia de Departamento não serão computadas no relatório Individual de Trabalho,
não sendo necessária sua comprovação.

CAPÍTULO 111-Das Disposições Finais

Art. 9° - Em caráter excepcional, o docente poderá entregar até 15/01/2018 seu
Plano Individual de Trabalho para o ano de 2018 e até 31/01/2018, seu Relatório
Individual de Trabalho.

Art. 10 - Os textos em anexo, a saber - Anexo A: Plano Individual de Trabalho e
Anexo B: Pontuação do Relatório Individual de Trabalho (RIT) / Plano Individual de
Trabalho (PIT) - são partes integrantes e inseparáveis da presente Resolução.

Art. 11 - Esta Norma entra em vigor a partir da data de sua aprovação em reunião
da Assembleia do Departamento de Estatística.

Juiz de Fora, 04 de dezembro de 2017.

Prof. Lupércio
Chefe do Departamen
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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO - PIT
2017

(modelo sugerido)

I ::::;sor I

I Regime de trabalho:

Distribuição de carga (soma da distribuição com EXATAMENTE 20 ou 40 horas)

Ensino (aulas)

Ensino (orientações e demais atividades)

Pesquisa

Extensão

Gestão

Afastamento para Capacitação

Ensino

- Aulas, preparação de aulas, correção de avaliações, atendimento a alunos.
Exemplos de outras atividades:
Coordenação de disciplina
Orientação de Iniciação Científica
Onentação de Treinamento Profissional
Orientação de Monitoria (isolada)
Orientação de Extensão
Orientaçao de aluno do GET
Orientação Graduação (TCC)
Orientação Mestrado
Orientação Doutorado
Co-orientação Strictu-sensu
08S: seguimos a distribuição da portaria do MEC para Titular, que enquadra todas as
orientações como ensino.

Pesquisa

40
horas
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Exemplos:
Coordenação / Participação em Projeto de Pesquisa
Organização de eventos
Representações instltucionais
Coordenação! Participação em grupo de pesquisa

Extensão

Exemplos:
Coordenação / Participação em Projeto de Extensão
Organização de cursos de extensão

Gestão

Exemplos:
Direção
Vice-direção
Chefia
Subchefla
Coordenação de curso
Vice Coordenação de curso
Coordenação de Especialização
Coordenação de Programas Não Remunerados (ex.: GET, PUI, PET e PIBID)
Coordenação do NRC
Coordenação de Estágios
Participação em NDE
Participação em Colegiado de curso

Afastamento para Capacitação

Exemplos:
Capacitação - Mestrado
Capacitação - Doutorado
Capacitação - Pós-Doe

Juiz de Fora, de de 2017.

Professor

Aprovado em reunião de Departamento no dia __ I / _

Lupéreio França Bessegato
Chefe do Departamento de Estatística
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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO RELATÓRIO INDIVIDUAL DE TRABALHO (RIT)
(ANEXO B)

Atividades Administrativas (máximo de 40):

Direção do ICE Máximo de 40
Vice direção Maximo de 4

Chefia de Departamento Máximo de 20
Sub-chefia Máximo de 2

Coordenação de curso Máximo de 20
Vice coordenação Máximo de 2

Coordenação Pós-Graduação Máximo de 20
Vice coordenação de Pós-Graduação Máximo de 2

Coordenação de Especialização, sem remuneração Máximo de 5

Coordenação de Programas (ex.: GET, PET, PIBID, PUI), sem remuneração 2

Participação em comissões de caráter pedagógico, permanentes ou transitórias 1(NDE e colegiados)

Participação em comitês de caráter permanente no âmbito da UFJF 1

Participação em comitês de caráter permanente fora da UFJF, desde que 0.5autorizado pelo departamento.

Atividades de Ensino (máximo de 30):

Creditação de disciplinas 2 por crédito

Coordenação de Disciplinas 1 (máximo de 4)

Coordenação de Monitorias 1 (máximo de 4)

Orientação de Iniciação Científica 2 (máximo de 6)

Orientação de Treinamento Profissional 1 (máximo de 4)

Orientação de Extensão 1 (máximo de 4)

Orientação de aluno do GET 1 (máximo de 4)

Orientação de TCCjMonografia 2 (máximo de 4)

Co-orientação de TCCjMonografia 1 (máximo de 4)

Orientação e Co-orientação de Mestrado 3 L
Orientação e Co-orientação de Doutorado 5 -.'(i) I
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Supervisão de pós-doutorado 5

Palestras/Seminários na UFJF ou em outras IES Máximo de 1 por
palestra

Participação em bancas examinadoras de TCC/Monografias 0.5

Participação em bancas examinadoras: qualificação de mestrado/doutorado, 1mestrado e doutorado

Participação em bancas examinadoras de concurso público- - presidente 2

Participação em bancas examinadoras de concurso público 1

Participação em bancas de processo seletivo para contratação de professor 1
substituto

Produção de material didático (vídeo-aulas, apostila ou objetos de
aprendizagem) referentes ao conteúdo completo de uma disciplina de 4 1
créditos

Atividades de Pesquisa e Extensão:

Bolsa de produtividade do CNPq ou Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico 5

Coordenação de projeto de pesquisa aprovado com financiamento por agência 5de fomento nacional ou internacional, pública ou privada

Coordenação de projeto de extensão aprovado com financiamento por agência 5de fomento nacional ou internacional, pública ou privada

Participação, através de Grupo de Pesquisa, em projeto de pesquisa ou
extensão aprovado com financiamento por agência de fomento nacional ou 1
internacional, pública ou privada

Coordenação de Projeto de Pesquisa cadastrado na PROPP(UFJF) Máximo de 3

Coordenação de Projeto de Extensão cadastrado na PROEX (UFJF) Máximo de 3

Coordenação de grupos de pesquisa no GRPESQ-CNPq 1

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os
dois anteriores) em periódicos - Qualis Ai, A2 ou Bl (no comitê do programa 15 x média
de pós-graduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os
dois anteriores) em periódicos- B2 e B3 (no comitê do programa de pós- 10 x médiagraduação ou no comitê de Matemática/Probabilidade e Estatística)

Média do nO de artigos aceitos/publicados nos últimos 3 anos (ano atual e os 5 x médiadois anteriores) em periódicos - demais Qualis n A

Artigo completo publicado em anais de congresso científico 2 -:~J)-
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Apresentação de trabalho em eventos científicos 0.5 por apresentação

Participação em eventos científicos sem apresentação de trabalho 0.2 x dia de evento

Apresentação de minicurso em eventos científicos No máximo 1

Livro de minicurso em eventos científicos No máximo 5

Livro técnico ou científico publicado na área de atuação do docente por Editora 15com Conselho Editorial.

Organizador de livro científico 10

Capítulo de Livro técnico ou científico publicado na área de atuação do 1docente por Editora com Conselho Editorial.

Editor chefe de revista técnico científica 2

Membro de corpo editorial 2

Consultor "ad hoc" em atividade de pesquisa 2

Revisor de revistas científicas 0,3 por artigo

Coordenador de pedido de auxílio coletivo 1 por pedido

Representante Institucional de organizações científicas 1

Organização de Evento Institucional (ICE/DE): presidente ou membro de 1comissões organizadoras

Organização de eventos (presidente ou membro de comissões organizadoras
2de eventos científicos) nacionais ou internacionais

Cursos de extensão (não-remunerados) 1


