
HORÁRIO SEMANAL – DOCENTE 

Docente: ANA LUIZA LIMA SOUSA       Área: SAÚDE COLETIVA             CH semanal: 40 HORAS (DE)                                                                                                                                                                                                                                   Semestre: 2022/ Ijaneiro a maio 

 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

 

 
Manhã (07:10 – 12:30) 

Atividades Administrativas na Liga de 

Hipertensão Arterial com planejamento das 

atividades da semana. 

Participar de reuniões relacionadas aos projetos 

de pesquisa em andamento. 

Gestão de pessoas: supervisionar trabalho dos 

bolsistas. 

Aula Epidemiologia Clínica – Pós-Graduação 

Programa de Pós Graduação Ciências da 

Saúde. 

. 

 

Reunião semanal da coordenação da Liga de 

Hipertensão Arterial. 

Atualização do Sistema de Gerência de Pesquisa 

Revisão da logística e necessidades  

Reunião Clínica da Liga de Hipertensão 

Arterial. 

Monitorias 

Atualização das atividades de gestão com a 

Fundação. 

Reservado para reuniões: 

Conselhos, Câmaras, Comissões. 

 

 

 
Tarde (13:10 – 18:30) 

Revisar trabalho de alunos pós-graduandos: 

leitura de teses, artigos, projetos. 

Cadastrar projetos no SIGAA: pesquisa e 

extensão. 

Revisar artigos de periódicos. 

Orientação individual de alunos da pós-

graduação: 2 por tarde 

Orientação individual de alunos da pós-graduação: 2 

por tarde 

Revisão de material: projetos, teses, 

dissertações, artigos. 

Atualização de cadastros. 

Atualização de relatórios e currículo . 

Reservado par reunões e para 

qualificação pessoal (estudar, cursos) 

 

 

 

 
Noite (18:50 – 22:00) 

Estudar e elaborar aula para disciplina de 

Epidemiologia Clínica. 

Análise de bancos de dados de alunos da pós-

graduação 

Livre Orientação individual de aluno da pós-

graduação 

Livre 

 
Semestre: 2022/ II junho - setembro 

 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

 

 

 
Manhã (07:10 – 12:30) 

Atividades Administrativas na Liga de 

Hipertensão Arterial com planejamento das 

atividades da semana. 

Participar de reuniões relacionadas aos projetos 

de pesquisa em andamento. 

Gestão de pessoas: supervisionar trabalho dos 

bolsistas. 

Aulas Vigilância à Saúde.- graduação 

 

Reunião semanal da coordenação da Liga de 

Hipertensão Arterial. 

Aulas Vigilância à Saúde. - graduação 

 

Reunião Clínica da Liga de Hipertensão 

Arterial. 

Monitorias 

Aulas Vigilância à Saúde. - graduação 

 

Reservado para reuniões: 

Conselhos, Câmaras, Comissões. 

 

 

 
Tarde (13:10 – 18:30) 

Aulas Vigilância à Saúde. - graduação 

 

Cadastrar projetos no SIGAA: pesquisa e 

extensão. 

Revisar artigos de periódicos. 

Orientação individual de alunos da pós-

graduação: 2 por tarde 

Aula Vigilânia à saúde - graduação Aulas Vigilância à Saúde. - graduação Reservado par reunões e para 

qualificação pessoal (estudar, cursos) 

 

 

 

 
Noite (18:50 – 22:00) 

Estudar e elaborar aula para disciplina de 

Vigilância à Saúde 

Livre Orientação individual de alunos da pós-graduação: 1 

por noite 

Livre Livre 

 


