Instrução dde Serviço GET
G 02‐2016
Aprrovação na 261 ª Reunião Ordinária (19/01/20
016)

EMENTA: Estabelece prazos e forma dee
entrega de planos de aaula, diários de classe e
planilhas de
d atividaddes por do
ocentes do
o
Departamento de Estatítística (GET)
O Colegiado do Departamento de Estatística resolve estaabelecer os seguintes pprocedimenttos e prazoss
referentes à entrega do
os Planos de Aula,
A
Diárioss de Classe e Planilha de Atividades:
I – DOS PLA
ANOS DE AULLA
Art. 11º – A cada período
p
letivvo, o docentte preencherrá o Plano de Aula de caada disciplina
a/turma sob
b
sua
responsabilidade
no
Form
mulário
20
2
a
ser
s
baixaado
no
endereço
o
http:///www.est.u
uff.br/index.php/area‐resstrita/formu
ulario‐20/modelos‐de‐forrmulario, esspecificando
o
a maatéria a ser lecionada
l
em
m cada aula , com indicaação das aulas reservaddas para a aplicação dass
verificações de ap
prendizagem
m.
Art. 2º – O doccente envia
ará os form
mulários em
m formato pdf via uupload pelo
o endereço
o
http:///www.est.u
uff.br/index.php/area‐resstrita/formu
ulario‐20/form
m‐20‐uploadd até o déccimo dia dee
cada período letivvo.
ÁRIOS DE CLA
ASSE
II – DOS DIÁ
Art. 33º – No início
o de cada mê
ês de um pe ríodo letivo, o docente baixará
b
o arqquivo do Diárrio de Classee
de ccada discipliina/turma sob
s
sua ressponsabilidaade no site
e do IDUFFF e procede
erá ao seu
u
preen
nchimento
de
acordo
com
instruções
no
endereço
o
disponíveiis
http:///www.est.u
uff.br/index.php/area‐resstrita/diarioss‐de‐classe
Art. 44º – Ao final de cada perríodo letivo, os diários mensais devem
m ser salvos em um únicco arquivo, a
ser eenviado via upload pe
elo endereçoo http://ww
ww.est.uff.brr/index.php//area‐restrita
a/diarios‐de‐‐
classee até 7 (sete) dias dep
pois do praazo final de digitação de
d notas esstipulado no
o Calendário
o
Admiinistrativo.
quivo deve esstar, prefere
encialmente, no formatoo excel em qu
ue os diárioss
Parágrafo único: O arq
mensais seejam salvos como
c
planilh as (abas) em
m um único arquivo do exxcel (formato
o xls ou xlsx))
ou no form
mato pdf.
III – DA PLA
ANILHA DE ATIVIDADES
A
Art. 55º – Ao início
o de cada an
no civil, o doocente baixará o arquivo
o Planilha dee Atividades em formato
o
excel no end
dereço htttp://www.esst.uff.br/inde
ex.php/area‐‐restrita/plannilhas‐de‐atiividades e
proceederá ao seu
u preenchime
ento ao longgo do ano de acordo com
m instruções ddisponíveis no
n endereço
o
http:///www.est.u
uff.br/index.php/area‐resstrita/planilh
has‐de‐ativid
dades.
Art. 66º – O docen
nte enviará a planilha ppreenchida até o dia 31 de dezembrro de cada ano
a civil, viaa
uploaad pelo endeereço http:///www.est.ufff.br/index.ph
hp/area‐restrita/planilhaas‐de‐atividades.
Esta Instruçção de Serviçço terá efeito
o a partir da data de sua assinatura.
Niteróói, 19 de janeiro de 2016
6
Anaa Maria Limaa de Farias
Chefe ddo Departamen
nto de Estatística

