
Período:

Docente:

Unidade:

Regime de trabalho: Carga Horária Semanal:

Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021
pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Ensino
Qtde aulas CH aulas CH Total

0 8 h 0 min 10 h 0 min
480.00 120.00 600.00

Projetos de ensino Qtde CH total 
0 0 h 0 min

0.00

Extensão Qtde CH total 
0 0 h 0 min

0.00

Gestão Qtde CH total
3 15 h 0 min

900.00

Outras Atividades Qtde CH total 
0 0 h 0 min

0.00

Orientações/Supervisões Qtde CH total 
2 12 h 0 min

720.00

Pesquisa Qtde CH total 

Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

2 h 0 min
e atendimento
CH preparação

40 horas / DE 40 h 0 min

Simone Silva Prudêncio
Faculdade FADIR

PLANO DE TRABALHO DOCENTE

PTD 2021-1



Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,
e por último a carga horária prevista de preparação de aulas, correção de provas e elaboração de material didático.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), digitando apenas os números nas duas colunas de cada parte.
Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.
Deverão ser consideradas as atividades síncronas e assíncronas
Caso a carga horária de aulas seja inferior a 8 (oito) horas, deverá ser informado na aba Observações que não houve atribuição de componentes em número suficiente, conforme decisão dos colegiados de curso.
O professor poderá exceder o limite previsto no inciso II do art. 13 da Resolução nº 02/2018, do CONDIR, para preparação de aulas, elaboração de material e avaliação de atividades

8

Direito Processual Penal II GDR 33 Graduação 4

Atividades de Ensino

Disciplina Tipo

Horas de 
aulas teóricas 
semanais por 

turma



Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,
e por último a carga horária prevista de preparação de aulas, correção de provas e elaboração de material didático.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), digitando apenas os números nas duas colunas de cada parte.
Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.

Caso a carga horária de aulas seja inferior a 8 (oito) horas, deverá ser informado na aba Observações que não houve atribuição de componentes em número suficiente, conforme decisão dos colegiados de curso.
O professor poderá exceder o limite previsto no inciso II do art. 13 da Resolução nº 02/2018, do CONDIR, para preparação de aulas, elaboração de material e avaliação de atividades

1200

mínima

2 8 h 0 min 1  h 0  min 1 h 1  h 0

Atividades de Ensino

8 h 0 min Total parcial com ensino:Tempo total com aulas:

Carga horária preparaçãoCarga horária atendimento

horas minutos horas minutos

previstaprevistaTurmas 
teóricas

Carga horária 
aulas

Horas de 
aulas práticas 
semanais por 

turma

Turmas 
práticas

Voltar



Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,

Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.

Caso a carga horária de aulas seja inferior a 8 (oito) horas, deverá ser informado na aba Observações que não houve atribuição de componentes em número suficiente, conforme decisão dos colegiados de curso.

C 8

 min 10 h 0 min 8 0
0 8
0
0
0
0
0
0
0
0

10 h 0 minTotal parcial com ensino:

Carga horária preparação
Carga Horária 

Total
minutos



Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna descreva a atividade ou projeto. Na segunda informe a carga horária estimada.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

0

0

Projetos de ensino

Total parcial: 0 h 0 min

Descrição
Carga Horária 

estimada



As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

2400

Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna, escolha o tipo de orientação. Na segunda informe a quantidade de alunos previstos daquele tipo, e em seguida a carga horária prevista por orientação.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

Orientação/Supervisão
Tipo
TCC 10 1  h 0  min

Estágio Docência 1 2  h 0  min

Observação/Especificação

Atividades de Orientação

Carga Horária
por orientação

Qtde prevista

Total parcial com orientações:



Na primeira coluna, escolha o tipo de orientação. Na segunda informe a quantidade de alunos previstos daquele tipo, e em seguida a carga horária prevista por orientação.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

2400

10 h 0 min

2 h 0 min

Atividades de Orientação

Carga Horária 
Total

12 h 0 min

Voltar







Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna descreva a atividade ou projeto. Na segunda informe a carga horária estimada.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

180

Criminal compliance - pesquisa bibliográfica voltada para a produção de artigos científicos1  h 30  min
Direito penal e processo penal garantista 1  h 30  min

Atividades de Pesquisa

Descrição
Carga Horária 

estimada

3 h 0 minTotal parcial:



As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

2400

Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna descreva a atividade ou projeto. Na segunda informe a carga horária estimada.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

0

Atividades de Extensão

Carga Horária 
estimada

Descrição da atividade

0 h 0 minTotal parcial:



As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

2400

Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna, selecione o tipo de atividade de gestão/representação. Na segunda informe a descrição (qual o curso, Unidade, Conselho, etc).
Em seguida informe a carga horária estimada para cada atividade. Algumas opções impedem o registro de outras atividades, como Coordenador com FUC, Diretor, Pró-Reitor e Reitor.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

Outro Coord. ESAJUP 13  h 0  min
Membro comissão interna Com. Avaliaçaõ progressão/promoção docente 1  h 0  min
Membro Conselho Conselho da FADIR 1  h 0  min

Atividades de Gestão

Total parcial: 15 h 0 min

Tipo Especificação
estimada

Carga Horária



Na primeira coluna, selecione o tipo de atividade de gestão/representação. Na segunda informe a descrição (qual o curso, Unidade, Conselho, etc).
Em seguida informe a carga horária estimada para cada atividade. Algumas opções impedem o registro de outras atividades, como Coordenador com FUC, Diretor, Pró-Reitor e Reitor.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

900

máxima
20 h
4 h
4 h

Atividades de Gestão

15 h 0 min

Carga Horária

Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

A somatória das cargas horárias aqui descritas não deve ultrapassar 10% da carga horária semanal.
Na primeira coluna, especifique a atividade. Em seguida informe a carga horária prevista.
As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

Máximo: 240 4 h 0 min
Total descrito: 0 0 h 0 min

Horas consideradas: 0 0 h 0 min

0
0
0
0
0
0
0
0

Outras atividades

Descrição Carga Horária estimada

Voltar



As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas.

Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Na primeira coluna escolha o tipo de afastamento.
Em seguida informe o período da licença ou afastamento. Na coluna B a data de início e na coluna D a data de fim.
Informe a carga horária em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas, no caso de afastamento parcial.
Caso o total parcial seja superior ao máximo semanal, será exibida uma mensagem em vermelho

Afastamentos/Licenças

Total parcial:

Tipo Carga HoráriaPeríodo



Em seguida informe o período da licença ou afastamento. Na coluna B a data de início e na coluna D a data de fim.
Informe a carga horária em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), nas duas colunas indicadas, no caso de afastamento parcial.

2400

Afastamentos/Licenças

Total parcial: 0 h 0 min

Carga Horária 0

Voltar







Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Orientações
Informe a descrição da atividade, o local de realização e os horários, para verificação da compatibilidade.

Descrição Local

Atividades profissionais internas ou externas à 
UFU, com remuneração suplementar

Horários



Atividades profissionais internas ou externas à 
Voltar





Carga Horária Semanal Total Registrada
40 h 0 min

Preencha abaixo alguma informação adicional ou observação referente ao plano

Observações

Não houve atribuição de alguns componentes curriculares, conforme decisão dos colegiados de curso.



Voltar



Período: PTD 2021-1 Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021

Docente: pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Atividades de Ensino Tempo em aula: 8 h 0 min Total com ensino: 10 h 0 min

Disciplina Tipo Aulas
8

Atividades de Orientação 12 h 0 min

Tipo
TCC

Estágio Docência

Página 1 de 56 de March de 2021

Universidade Federal de Uberlândia

Simone Silva Prudêncio

40 horas / DE Carga horária semanal:

Faculdade FADIR

Tempo aulas Tempo atendimento Tempo preparação
8 h 0 min 1 h 0 min 1 h 0 min

Tempo total

Plano de Trabalho Docente

Direito Processual Penal II GDR 33 Graduação

Tempo total

10 h 0 min

Quantidade
10

1

10 h 0 min

2 h 0 min

Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

Tempo por orientação
1 h 0 min

2 h 0 min

Observação/Espec.



Período: PTD 2021-1 Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021

Docente: pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Universidade Federal de Uberlândia

Simone Silva Prudêncio

40 horas / DE Carga horária semanal:

Faculdade FADIR

Plano de Trabalho Docente
Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

Atividades de Pesquisa 3 h 0 min

Atividades de Extensão 0 h 0 min

Página 2 de 56 de March de 2021

Descrição

Criminal compliance - pesquisa bibliográfica voltada para a produção de artigos científicos
Direito penal e processo penal garantista

Tempo total
1 h 30 min

Tempo total

1 h 30 min

Descrição



Período: PTD 2021-1 Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021

Docente: pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Universidade Federal de Uberlândia

Simone Silva Prudêncio

40 horas / DE Carga horária semanal:

Faculdade FADIR

Plano de Trabalho Docente
Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

Atividades de Gestão 15 h 0 min

Tipo Descrição
Outro
Membro comissão interna
Membro Conselho

Outras atividades 0 h 0 min

Página 3 de 56 de March de 2021

Descrição Tempo total

Coord. ESAJUP
Com. Avaliaçaõ progressão/promoção docente
Conselho da FADIR

Tempo total
13 h 0 min
1 h 0 min
1 h 0 min



Período: PTD 2021-1 Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021

Docente: pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Universidade Federal de Uberlândia

Simone Silva Prudêncio

40 horas / DE Carga horária semanal:

Faculdade FADIR

Plano de Trabalho Docente
Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

Projetos de Ensino 0 h 0 min

Afastamentos 0 h 0 min

Tipo

Atividades com remuneração suplementar

Descrição Local Horários

Página 4 de 5

Tempo total

Tempo total

Descrição

6 de March de 2021



Período: PTD 2021-1 Graduação de 01/03/2021 a 11/07/2021

Docente: pós-graduação referentes ao semestre 2021-1

Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Universidade Federal de Uberlândia

Simone Silva Prudêncio

40 horas / DE Carga horária semanal:

Faculdade FADIR

Plano de Trabalho Docente
Períodos excepcionais - Resolução CONDIR nº 1/2021

Observações

Página 5 de 5

Não houve atribuição de alguns componentes curriculares, conforme decisão dos colegiados de curso.

6 de March de 2021
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