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ANEXO VI
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS PARA OS CARGOS
1 DOCENTE
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar, executar e avaliar qualquer atividade que implique na
aplicação dos conhecimentos da área pedagógica, compreendendo ainda as atividades de pesquisa e extensão
que visem à produção, ampliação e transmissão do saber.
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planejar, coordenar, orientar, supervisionar, controlar, executar e avaliar qualquer atividade que
implique na aplicação dos conhecimentos da área da docência;
prestar assessoria e consultoria técnica em assuntos de natureza sócio educacional;
elaborar estudos e pareceres técnicos para orientar a tomada de decisões em processos de
planejamento e/ou organização;
participar, dentro de sua especialidade, de equipes multiprofissionais na elaboração, análise e
implantação de programas e projetos;
elaborar metodologias e técnicas específicas de procedimentos educacionais, para melhoria da
qualidade do ensino aprendizagem;
auxiliar nos estudos, executar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de capacitação de recursos
humanos, na sua área de competência, com vistas ao desenvolvimento da capacidade intelectual e
moral do ser humano em geral, visando sua melhor integração individual, social e profissional;
elaborar e participar de projetos de pesquisa e extensão visando implantação e ampliação de serviços
especializados na área pedagógica;
fornecer dados estatísticos e apresentar relatórios de suas atividades;
emitir laudos e pareceres sobre assuntos de sua área de competência:
exercer docência em cursos na área de educação especial;
ministrar aulas e orientar a aprendizagem e monografias do aluno;
elaborar programas, planos de curso e de aula no que for de sua competência;
participar de equipe multidisciplinar para planejamento de atividades;
avaliar o desempenho dos alunos atribuindo-lhe notas ou conceitos nos prazos fixados;
promover experiências de ensino e aprendizagem contribuindo para o aprimoramento da qualidade do
ensino;
participar de reuniões de Colegiado, Conselhos, atividades cívicas e eventos da Faculdade;
promover aulas e trabalhos de recuperação com alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem;
seguir as diretrizes de ensino emanados do órgão superior competente;
fornecer dados e apresentar relatórios de suas atividades;
participar de programas de capacitação desenvolvidos pela IES;
fazer registro de notas, conteúdos, faltas e demais informações sobre o processo ensino aprendizagem
do aluno;
executar outras atividades compatíveis com o cargo.

