
 

 

Geração do PIT 

Visão do Docente 

Portal do Docente > Ensino > Plano Individual do Docente (PID) > Meus PIDs 

 

OBS: O nome PID é provisório, será alterado para PIT (Plano Individual de Trabalho) 

Ao acessar a tela de cadastro do PID será apresentado ao docente a lista de todos os 

quadrimestres em que já lecionou na universidade. 



 

O docente pode cadastrar um novo PID ou editar  um PID já previamente 

cadastrado. Ao selecionar um dos ano-período, a seguinte tela será apresentada: 

OBS: Cada parte da tabela contém informações sobre a carga horária do docente na 

instituição: 

 

O primeiro campo informa todos os componentes curriculares ministrados pelo docente 

no quadrimestre em questão. 

 



O segundo campo o docente deve informar a carga horária dedicada a atendimento dos 

alunos bem como suas orientações acadêmicas: TCC e Estágio para graduação, e 

orientação de mestrado/doutorado para pós-graduação. 

OBS: Como não há nenhum componente curricular do tipo TCC/Estágio cadastrado no 

SIG a quantidade de alunos orientados não é mapeada. 

 

Em seguida o docente deve informar o percentual de carga horária para outras 

atividades dedicadas ao ensino. É importante que o total de horas não ultrapasse 40. 

 

Após isso o docente pode cadastrar outras atividades que desenvolve na universidade 

e que compõe sua carga horária. 



 

Ao término do processo o sistema apresenta um resumo da carga horária cadastrada 

para o quadrimestre, após isso o docente pode gravar o PID preenchido e 

posteriormente enviar para sua chefia. 

Visão da chefia 

Após enviar para homologação os PIDs, os respectivos decanos devem homologar os 

PIDs submetidos pelos docentes: Portal Docente > Chefia > Plano Individual do Docente 

> Listar/Homologar Plano Individual do Docente 

 

O sistema apresenta uma relação de todos os docentes vinculados a unidade por ano-

período. O chefe pode filtrar a relação por Docente, Ano-Período ou Situação do PID. 



 

O chefe também pode visualizar os docentes que ainda não cadastraram seus PIDs 

para um determinado período. 

Para escolher um PID e homologá-lo o chefe deve clicar no ícone . 

Ao clicar na  o PID cadastrado pelo docente é exibido para chefia 

 

Ao final do relatório um resumo do PID é apresentado: 



 

O chefe pode cadastrar algum comentário sobre o PID e em seguida pode homologa-lo 

ou retornar ao docente para realizar alguma alteração. 

 


