
Avaliação planos de trabalho ICENP-UFU 2019-1 

Os planos de trabalho docente foram inseridos em um processo gerado no SEI, número NO 

23117.016686/2019-67. Para a análise dos documentos foi realizada a mesma metodologia na qual a 

secretaria da direção do ICENP observou a correção dos documentos com base no disposto na Resolução SEI 

NO 002/2018 do Conselho DIRETOR. 

Procedeu-se análise das informações contidas nos planos de trabalho docente entregues, com as devidas 

observações: 

 O corpo docente do ICENP é composto por 70 professores: 66 docentes efetivos e 4 professores 

substitutos. Estão afastados: 5 professores efetivos, sendo 4 para cursar pós-graduação e 1 por 

licença saúde. 

 O processo para entrega do plano de trabalho foi aberto no dia 01/03/2019 com instruções de 

entrega dentro do prazo limite de 18/03/2019, e, foram entregues 55 planos de trabalho. O Instituto 

abriu novamente o processo, ampliando em mais 48 horas o prazo de entrega dos documentos e 

obtivemos a entrega de mais 14 planos, totalizando 69 planos de trabalho. Foi recebido em 

27/03/2019 o plano de trabalho do docente José Laércio Dorício fora dos procedimentos 

estabelecidos e prazos, expediu-se advertência ao docente pelo descumprimento da Resolução 

02/2018 CONDIR e procedimentos internos do ICENP. 

Na avaliação inicial, procedeu-se análise quantitativa das informações e levantou-se o seguinte panorama: 

 5 planos de trabalho apresentam inconsistências referente à Carga Horária total das atividades.  

 11 planos de trabalho apresentam divergência entre as disciplinas informadas no campo ensino e o 

registro no sistema SG da UFU. Na planilha do Excel, todas as situações estão minuciosamente 

descritas e podem ser visualizadas. 

Os gráficos apresentados nas figuras 1 e 2 mostram a carga horária e a carga horária média por atividade 

prevista na atuação docente. 

 

 

 

Figura 1. Análise da Carga horária total do ICENP por atividade prevista na resolução.  

 
 

 

 

 



Figura 2. Análise da Carga horária total do ICENP por atividade prevista na resolução.  

 

 

Prosseguindo com a avaliação, na análise qualitativa levantou-se as seguintes considerações: 

 No campo pesquisa a falta de padronização na descrição das atividades traz dificuldades para avaliar 

as informações. Alguns planos trazem dados e informações detalhadas, outros de forma muito 

sintética e ás vezes nem o nome da pesquisa está descrito. Falta indicação de registros de 

financiamento interno, externo, vinculação a grupos de pesquisa e demais informações. Uma 

sugestão é a mudança na planilha para inserção destas informações que são relevantes para 

compreender o trabalho realizado na unidade.  

 Indica-se a existência de plano de trabalho sem a descrição das atividades, somente a indicação de 

carga horária. 

 O quadro abaixo permite traçar o perfil do docente do ICENP, que dedica 50% da carga horária ao 

ensino, 30% para pesquisa e orientação, seguido pela dedicação a gestão com 9%. Destaca-se o baixo 

percentual de carga horária dedicada a extensão e observa-se que o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão 

está em desequilíbrio. 

Atividade Total ICENP   

Ensino 1377 49% 

Pesquisa 446 16% 

Orientação 390 14% 

Extensão 109 4% 

Gestão 245 9% 

Outras 66 2% 

Afastamentos 200 7% 

Total 2833 100% 

 

Foram solicitados o envio dos planos que apresentaram incoerências em relação a carga horária diretamente 

aos docentes e informações ás coordenações dos cursos sobre as divergências em relação a vinculação 

docente e disciplinas informadas nos planos.  

A avaliação considerou que estão aptos para aprovação os planos de trabalho dos docentes: 

Alexandre Azenha Alves de Rezende 
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Alexandre Cacheffo 

Alexandre Calzavara Yoshida - afastado 

Alisson Rafael Aguiar Barbosa 

Ana Paula Romero Bacri - afastada 

André Luiz Bogado 

André Luiz dos Santos 

Anizio Marcio de Faria 

Antônio Carlos Ferreira Batista 

Antônio Justino Ruas Madureira 

Ariovaldo Antonio Giaretta 

Carla Patrícia Bejo Wolkers 

César Renato Simenes da Silva 

Cristiano de Siqueira Esteves 

Elaine Kikuti 

Elisangela Aparecida Y Castro 

Emerson Luiz Gelamo 

Evaneide Alves Carneiro 

Fábio Pascoal dos Reis 

Gabriela Licia Santos Ferreira 

Gabriella de Freitas Alves 

Gilberto Augusto de Oliveira Brito 

Guilherme Garcia da Silveira 

Homero Ghioti da Silva 

Hugo de Souza Rodrigues 

Iara Rossi Gonçalves 

João Carlos Moreira 

José Gonçalves Teixeira Júnior 

José Laércio Dorício 

Juliana Aparecida Povh 

Juliano Soares Pinheiro 

Karine Rezende de Oliveira 

Katia Gomes Facure Giaretta 

Leandro de Oliveira Souza 



Lucas Matheus da Rocha 

Luciana Karen Calabria 

Luis Rogério Dinelli 

Marcelo Gonçalves Oliveira Vieira 

Marcelo Henrique Ongaro Pinheiro 

Miguel Angel Gonzalez Balanta 

Milton Antônio Auth 

Moises Rodrigues Cirilo do Monte 

Neusa Elisa Carignato Sposito 

Patrícia Borges dos Santos 

Patrícia Cristina Venturini 

Raul Fernando Cuevas Rojas 

Regina Massako Takeuchi 

Renata Galvão de Lima 

Rodrigo Barroso Panatieri 

Rosana Maria Nascimento de Assunção 

Sabrina Coelho Rodrigues 

Sandro Prado Santos 

Sandro Rogério Vargas Ustra 

Silvio José Prado 

Tania Maria Machado de Carvalho 

Tássia de Souza Gonçalves 

Vanda Maria Luchesi - afastada 

Vanessa Suzuki Kataguiri 

Vlademir Marim 

Wagner Dias Alves de Souza 

Wallisom da Silva Rosa 

Os planos de trabalho dos docentes, não listados acima, que foram devolvidos para correção no documento 

ou aguardam a confirmação da vinculação docente em disciplinas por parte das coordenações, serão 

avaliados assim que enviados á direção e submetidos a nova apreciação do conselho.  

 

Ituiutaba, 08/04/2019  

Ana Rúbia Muniz dos Santos Pereira 

ICENP-UFU 


