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PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO 2018.2 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Professor (a) Titulação Classe/Nível Reg.Trab. 
Livio	Sansone	 Pós-

doutorado	
Titular	 DE	

 

ATIVIDADES DE ENSINO 
ENSINO DE GRADUAÇÃO 
Código Nome do Componente Turma Carga Horária 
	 Pensamento	Antropológico	Clássico	 1	 68	
	 	 	 	
	 	 	 	

TOTAL:	 68	
 
ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Código Programa/unidade Nível: 
E/M/D Nome da disciplina Carga 

Horária 
	 	 	 	 	

TOTAL:	 0	
 
ORIENTAÇÃO1 

Doutorado Mestrado Especialização TCC I.C Outros 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

Nº de 
alunos  

Carga 
Horária 

4	 8	 3	 3	 	 	 	 	 5	 5	 	 	

Especificar outros: Orientação no Programa de Orientação Acadêmica e Profissional  

TOTAL:	 16	

 
Coordenação de Componentes curriculares coletivos2 

Código Nome do Componente Atividade Carga Horária 

                                                
1 Dr: 2 h por aluno por semana. Ms: 1 h por aluno por semana. Esp: 1 h por aluno por semana. TCC: 1 h por aluno por semana. IC: 
1 h por aluno por semana. Outros: Especificar 
2 O cálculo da CH para esta atividade inclui a CH dedicada à atividade presencial (1h de reunião do coletivo de docentes por 
semana + 1 hora de atividade de coordenação semipresencial e a distância/e-mails). 



 

	 	 	 	
TOTAL	 	



 

Participação em Componentes curriculares coletivos3 
Código Nome do Componente Atividade Carga Horária 

	 	 	 	
TOTAL	 	

 
Outras atividades relacionadas ao ensino4 

Atividade	 Carga Horária	
	  

TOTAL	  
 

SUBTOTAL	DA	CARGA	HORÁRIA	DE	ENSINO	  
 

ATIVIDADES DE PESQUISA5 

Título Função Financiador Carga 
Horária 

A	“Galáxia	Lombroso”	,	a	África	e	a	America	latina	
Coordenado

r	

CNPq	(bolsa	
PQ	Nível	1B)	
e	Proceao-
UFBA	

20	

	 	 	 	
	 	 	 	
	 	 	 	

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO6 
Especificação da atividade Função7 Carga Horária 

Museu	AfroDigital	 Coordenação	 8	
TOTAL	 8	

 

OUTRAS ATIVIDADES VINCULADAS AOS PROJETOS DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO8 
Especificação da atividade Função Carga Horária 

	 	 	
TOTAL	 	

 

                                                
9 Especifique o cargo, função ou atividade administrativa que você desenvolve no IHAC, exceto aquelas diretamente vinculadas às 
atividades de ensino ou as que derivarem de suas atividades de pesquisa e extensão. Em caso de dúvida consulte a proposta para a 
alocação de CH em atividades administrativas no Quadro de Cargos e Funções do IHAC.  

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS9 

Cargo/Função Portaria Carga 
Horária10 

Coordeandor	do	Posafro/FFCH	 	 10	
	 	 	
	 	 	
	 	 	
	 	 	

TOTAL	 10	



 

ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 
FORMAÇÃO COM AFASTAMENTO 

Programa/Curso Nível Portaria de afastamento 
	 	 	

 
FORMAÇÃO SEM AFASTAMENTO 

Programa/Curso Nível Situação R/E/O 
	 	 	

 
TOTAL	GERAL	CARGA	HORÁRIA:	 142 

 
COMENTÁRIOS ADICIONAIS (OPCIONAL) 
Caso você queira acrescentar alguma informação acerca da sua previsão de atividades a serem desenvolvidas, use este espaço. 

	
	
	
	
	
	

 
Salvador,   3/10/2018 
 

_____________________________      
(assinatura) 

 

                                                
4 Especifique a atividade (preparação de aulas, leitura e avaliação de dissertações e teses, elaboração de textos didáticos, redação de 
pareceres de artigos, dissertações e/ou teses, elaboração de roteiros de trabalhos de campo, supervisão de trabalhos dos alunos, 
coordenação de ensaios etc..), e assinale a CH que você considera necessária para o desenvolvimento destas atividades (calcule uma 
média por semana).  
5 Especifique o estágio de desenvolvimento do projeto (em elaboração, em andamento) 
6 Especifique se o projeto é permanente ou eventual, assinalando também o estágio de desenvolvimento (em elaboração, 
realização prevista ou atividades em andamento). 
7 Assinale se você é Coordenador(a) ou participante da equipe (docente, consultor, assessor etc.). 
8 Especifique atividades previstas no semestre que estejam vinculadas ao desenvolvimento do (s) projeto(s) de pesquisa e/ou de 
extensão nos qual você esteja envolvido, a exemplo de participação em Congressos (Palestras e conferências), Seminários, Oficinas, 
eventos artísticos (peças, tournées, vernissages, lançamentos), elaboração de artigos, organização e editoração de livros e/ou 
capítulos, viagens etc.  
9 Especifique o cargo, função ou atividade administrativa que você desenvolve no IHAC, exceto aquelas diretamente vinculadas às 
atividades de ensino ou as que derivarem de suas atividades de pesquisa e extensão. Em caso de dúvida consulte a proposta para a 
alocação de CH em atividades administrativas no Quadro de Cargos e Funções do IHAC.  
10 Assinale a carga horária que você dedica efetivamente ao desenvolvimento da atividade. Eventuais ajustes para integralização 
da CH do PIT poderão ser feitos em reunião da Congregação.  
 




