CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE DOCENTE

Documento
Comprobatório do RIT
ATIVIDADES DE ENSINO
Regência de Aulas

Atividade

Sugestão CAAD/ Matão

Componentes curriculares, turmas extras e RED

Não há

FIC

Não há

Nivelamento e/ ou Recuperação Paralela e/ ou Aula
Extra (lab.) para o ensino médio

Não há

Preparação de aulas, de ambientes didáticos e de
material de ensino, Elaboração de plano de ensino e
plano de aula, Produção ou correção de instrumentos
de avaliação, Registro de informações acadêmicas

Atendimento ao Aluno

Reuniões pedagógicas
Núcleo Docente Estruturante - NDE
Plantão semanal para eventuais substituições
Coordenação de estágio
Supervisão ou orientação de estágio

Não há
Declaração ou atestado da
CEX que comprove a carga
horaria e período do curso
Declaração ou atestado do
Coordenador de Curso que
comprove a carga horaria
ministrada durante o
semestre
Organização de Ensino - HPA

Igual a regência de aulas

Não há

Atividades de Apoio ao Ensino
Acima de 4 h deve ser
comprovado com lista de
1h/disciplina - Máx. 4
presença assinada pelos
alunos
2h de RNA e Reunião de
Curso conforme estipulado
Não há
pela coordenação
Portaria
A definir
A definir
6h
Portaria
1h/aluno - Máx. 4
Portaria

Observações de preenchimento
do PIT

Observação

Devem constar no campo horário
consolidado com suas respectivas
siglas
Deve constar no campo de
Atividades de Apoio ao Ensino

1 hora indicada no PIT
corresponde a 19 aulas no
semestre

Deve constar no campo de
Atividades de Apoio ao Ensino

1 hora indicada no PIT
corresponde a 16 aulas no
semestre

É calculado automaticamente para
as disciplinas regulares, turmas
extras e RED. Para as outras
atividades de regência, deve
constar no campo de Atividade de
Apoio ao Ensino.

Não deve ultrapassar 16 h

Orientação de trabalhos de conclusão de curso ou
equivalente

2h/trabalho - máx. 6h

Coorientação de trabalhos de conclusão de curso ou
equivalente

2h/trabalho - máx. 6h

Elaboração de programas ou projetos de ensino

1h/ projeto

Coordenação de programas ou projetos de ensino
Até 6h/ projeto - máx. 12 h
Participação em programas ou projetos de ensino
Até 2h/ projeto - máx. 6h
Participação em banca de avaliação de trabalho de
conclusão de curso ou equivalente

1h/ banca - máx. 2h

Orientação ou supervisão de monitores e bolsistas de
ensino

2h/trabalho - Máx. 6

Organização e acompanhamento de alunos em
viagens ou visitas, técnicas ou culturais

1h por visita

Preparação de ambientes virtuais de aprendizagem

Declaração ou atestado de
orientação assinado pelo
Coordenador de Curso ou
Declaração de defesa
Declaração ou atestado de
orientação assinado pelo
Coordenador de Curso ou
Declaração de defesa
Projeto elaborado ou
comprovante de
submissão
Declaração da CAE de
execução do projeto e
descrição da equipe
envolvida
Declaração da CAE de
execução do projeto e
descrição da equipe
envolvida
Declaração ou certificado
de participação
Declaração da CAE de
execução do projeto e
descrição da equipe
envolvida
Declaração da CEX

A definir
a definir
COMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES
Atividades de Pesquisa e Inovação

Elaboração, submissão de projetos, com ou sem
fomento, para editais internos e externos
1h/ projeto

Projeto elaborado ou
comprovante de
submissão

As Atividades de Pesquisa e
Inovação podem ser realizadas
em
parceria com instituições
externas. Em conformidade com
regulamentação vigente

O parecer de projetos para editais internos e externos

A definir

Coordenação em programa ou projeto
Até 6h/ projeto - máx. 12 h
Participação em programa ou projeto
Até 2h/ projeto - máx. 6 h
Orientação de bolsistas ou voluntários em programas
ou projetos
Coorientação de bolsistas ou voluntários em
programas ou projetos

Até 2h/ projeto - máx. 6h
Até 2h/ projeto - máx. 6h

Elaboração e submissão de trabalho para evento ou
periódico acadêmico ou científico
1h/ trabalho - Máx. 4
Parecer de trabalho para evento ou periódico
acadêmico ou científico

A definir

Elaboração e submissão de pedido de patente, registro
de sofiware, desenho industrial ou projeto-piloto
Até 4h
Elaboração ou tradução de livros, capítulo de livros,
cartilhas, boletins e manuais técnicos
Participação em equipe editorial ou revisão de artigo
em periódico acadêmico, científico ou cultural

Até 6h

1h

A definir
Declaração da CPI de
execução do projeto e
descrição da equipe
envolvida
Declaração da CPI de
execução do projeto e
descrição da equipe
envolvida
Declaração ou atestado da
CPI de orientação ou
Certificado de Orientação
Declaração ou atestado da
CPI de coorientação ou
Certificado de
coorientação
Cópia da primeira página
do trabalho com termo de
compromisso de futura
submissão ou
comprovante de
submissão

A definir
Cópia da primeira página
do trabalho com termo de
compromisso de futura
submissão ou
comprovante de
submissão
Declaração do conselho
editorial/ organizador da
obra
Declaração do conselho
editorial ou e-mail com o
termo de aceite

Liderança de Grupos de Pesquisa cadastrados no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
Participação em Grupos de Pesquisa cadastrados no
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
Organização de eventos científicos
Participação em eventos científicos
Orientação ou coorientação de trabalho em Pósgraduação stricto senso em parceria com instituições
externas

Elaboração e submissão de projetos de extensão

Coordenação de programa ou projeto social,
comunitário, cultural ou esportivo

Participação em programa ou projeto social,
comunitário, cultural ou esportivo
Planejamento e organização de evento
Participação em programa de aproximação entre
escola e empresa ou instituição

2h

Cadastro junto ao CNPq

2h
Até 4h/ evento
1h/ evento

Cadastro junto ao CNPq
Portaria
Certificado de participação
Declaração ou atestado de
orientação assinado pelo
setor de Pós-Graduação
2h/trabalho - máx. 6h
ou Declaração de defesa
Atividades de Extensão
Projeto elaborado ou
comprovante de
1h/ projeto
submissão
Declaração da CEX de
execução do projeto e
descrição da equipe
Até 6h/ projeto - máx. 12 h
envolvida
Declaração da CEX de
execução do projeto e
descrição da equipe
Até 2h/ projeto - máx. 6 h
envolvida
Até 4h/ evento
Portaria

Até 4 h

Declaração da CEX da
parceria firmada

Consultoria, assessoria, prestação de serviço, parecer
e perícia institucional e transferência de tecnologia
Até 2 h

Orientação de aluno, bolsista ou não, em programa ou
projeto extensionista
Curadoria
Participação em comitês de normas técnicas

Declaração do órgão
Declaração ou atestado da
2h/trabalho - Máx. 6
CEX de orientação ou
Certificado de Orientação
A definir
A definir
A definir
A definir
Atividades de Administração e Representação

Exercício de Cargo de Direção (CD). Função gratificada
(FG) e Função Comissionada de Coordenação de Curso
(FCC)
Participação em comissões, conselhos, comitês e
núcleos institucionais, permanentes ou temporários,
internos
Representação institucional do IFSP
Representação na entidade sindical que legalmente
representa a categoria

Curso de qualquer nível e modalidade

Cursos livres ou de curta duração

Não há

Portaria

Conforme ato de designação
A definir

Portaria
A definir

A definir

A definir

Atividades de Formação Continuada
Até 12h com comprovante de
matrícula e anuência do
Atestado de matrícula e
coordenador de curso
participação
Até 3h com comprovante de
matrícula e anuência do
Atestado de matrícula e
coordenador de curso
participação

Participação em treinamento institucional e curso em
serviço

Até 1h/ treinamento

Certificado de participação

Participação em congresso, feira, seminário,
workshop, mostra e eventos correlatos

1h/ evento

Certificado de participação

Participação em grupo de estudo autorizado
institucionalmente

Até 2h/ grupo documento da
Declaração de
instituição e anuência do
participação assinado pelo
coordenador de curso
líder do grupo

Estar matriculado em disciplina isolada

Carga horária das disciplinas
acrescida de 50% até o limite
de 12 horas com
comprovante de matrícula e
anuência do coordenador de
curso

Atestado de matrícula e
participação

Estágio de pós-doutoramento

Até 12h com comprovante de
matrícula e anuência do
coordenador de curso

Declaração da
Universidade

As atividades de Formação
Continuada devem apresentar
justificativa no PIT que
demonstre a contribuição do
aprimoramento docente para a
instituição.

