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  RESOLUÇÃO Nº 005, de 15 de Junho de 2010. 

 

Estabelece normas para o Plano de 

Trabalho e Regulamentação das 

Atividades Docentes - regime 40 horas. 

 

  O COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DO CAMPUS CENTRO-OESTE 

DONA LINDU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ, no uso de 

suas atribuições, elabora as seguintes normas para a regulamentação das atividades dos 

docentes do Curso de Medicina:  

 
 

Art 1° - Todos os docentes do Curso devem apresentar semestralmente, em 
formulário próprio elaborado pelo Colegiado de Curso e em data definida e divulgada pelo 
mesmo, um  plano de atividades para o semestre seguinte. 

 
§ 1° O Plano de Atividades deve contemplar as dimensões de ensino, pesquisa, 

extensão e administração, articulados em torno das prioridades estabelecidas pelo projeto 
político-pedagógico do curso.  
 
 § 2° Após apreciação pelo Colegiado de Curso, o relator consigna ao Plano de 
Atividades: (a) Aprovação ou (b) Necessário reformulação para nova apreciação. 
 

§ 2° No caso de serem solicitadas reformulações ao Plano de Atividades, o docente 
deve reapresentá-lo para apreciação no prazo máximo de 15 dias. 

 
§ 3° Em quaisquer circunstâncias, o docente tem o direito de receber o parecer que 

comunica a apreciação de seu Plano de Trabalho pelo Colegiado do Curso de Medicina. 
 

 § 4° O acompanhamento do desenvolvimento do Plano de Atividades do docente 
ocorre por meio da apreciação do relatório do sistema Intelecto. 
 
 

Art 2° - Das atividades docentes obrigatórias –  
 
Serão consideradas obrigatórias: 
 
- as atividades curriculares de ensino em sala de aula ou equivalente e cenários de 

prática.  
 
- participação do docente nas reuniões das Unidades Curriculares na qual tem a 

maior carga didática, nas reuniões convocadas pelo Colegiado de Curso ou pelo 
Coordenador de Comissões permanentes ou temporárias para as quais o docente está 
designado, pelo Coordenador da Unidade Curricular e pela Diretoria do Campus.  
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 - a permanência do docente em seu gabinete pelo período de quatro horas 
semanais em dias úteis e no período diurno, para atendimento e orientação dos alunos.  

 
§ 1 Para cada hora de carga didática será computada na  carga horária total semanal 

do docente,  horas equivalentes de tempo de preparação desta atividade.  
 
§ 2 O tempo despendido em reuniões, regulares ou convocadas, será contabilizado 

como duas horas semanais.  
 
§ 3 Considerando-se a organização modular do currículo do Curso de Medicina, a 

contagem da carga horária de encargos didáticos deve ser feita da seguinte maneira: 
totalizam-se as horas/aula semestrais efetivamente atribuídas ao professor e divide-se este 
valor pelo número de semanas letivas estabelecidas pelo calendário acadêmico.  

 
§ 4 O docente deverá informar à coordenadoria  de curso o horário de permanência 

em seu gabinete (dia da semana e horário), e esta se responsabiliza por ampla divulgação 
ao corpo discente 

 
§ 5. No caso da atribuição da carga horária didática do docente não atingir 12 horas 

semanais, este deve permanecer pelo tempo restante, em seu gabinete/laboratório 
informando à Coordenadoria este período de disponibilidade. 

 
Art 3° - Da dispensa de carga horária didática – poderá haver dispensa de carga 

horária didática do docente, nas seguintes situações: 
 
- O Coordenador do Curso pode ser dispensado de no máximo 6 horas semanais de 
atividade didática e das correspondentes 6 horas de preparação, devendo estar 
disponível para as atividades de coordenação nestas 12 horas.  

 
- O Coordenador Geral de Unidade Curricular pode ser dispensado de no máximo 4 
horas semanais de atividade didática e das correspondentes 4 horas de preparação, 
devendo estar disponível para as atividades de coordenação nestas 8 horas. 
 
- O coordenador de UC de período pode ser dispensado de no máximo 2 horas 
semanais de atividade didática e das correspondentes 2 horas de preparação, 
devendo estar disponível para as atividades de coordenação nestas 8 horas. 

 
- O docente que participe de outros cargos de nomeação ou comissões 
administrativas pode ser dispensado da carga horária de atividades didáticas e das 
correspondentes horas de preparação, equivalente ao encargo semanal exigido por 
conta da referida participação, devendo estar disponível para as atividades da 
respectiva comissão neste período. 

 
§ 1º. A liberação deverá ser solicitada ao Colegiado e estará na dependência de 
disponibilidade de outro docente para assumir os encargos do docente liberado. 
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Art 5° - Das atividades de pesquisa e extensão – 
§ 1° O docente que não apresentar carga horária referente a atividades de pesquisa 

e/ou extensão poderá ter ampliada a sua carga horária nas atividades de ensino totalizando 
17  horas semanais.  

 
§ 2° O docente pode apresentar, nos dois primeiros anos de docência, para fins de 

contagem de carga horária de pesquisa e/ou extensão, projetos em desenvolvimento em 
outra instituição. Neste caso, o projeto deve contemplar proposta de inclusão de alunos da 
UFSJ, em alguma etapa do trabalho, no prazo máximo de 12 meses. 

 
Art 6° - Das cargas horárias para preenchimento do Intelecto - para fins de 

preenchimento do relatório anual Intelecto devem ser atribuídas, para as seguintes 
atividades administrativas, as correspondentes cargas horárias: 
 
 a)Participação em reuniões do Colegiado do Curso de Medicina, como membro 
deste órgão: 160 horas anuais. 
 
 b)Participação na Comissão de Coordenação Didática, como membro deste órgão: 
40 horas anuais. 
 
 c)Participação em reuniões da Unidade Curricular com alocação majoritária da carga 
horária didática: 160 horas anuais. 
 
  
 d) Participação em outras comissões, conselhos, colegiados e grupos de trabalho da 
UFSJ ou de seus órgãos superiores: a carga horária será contabilizada como o dobro da 
carga horária prevista para cada reunião realizada pelos mesmos.  

  
 

Art 7° - A presente resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 
 

Profª Janete Ricas  

Coordenadora do Curso de Medicina 

Campus Centro Oeste Dona Lindu 

Universidade Federal de São João Del-Rei.  

 
 
 
 


