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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

DO FORMULÁRIO PIT/RIT NO 

SISPIT/SISRIT 

Toda a orientação para o preenchimento é baseada nos artigos Nº 119 e 121 
do Regimento Geral, na Resolução Nº 02/2009 do CONSEPE e em documento 
aprovado na 64ª Sessão Ordinária da Coordenação Acadêmica (CAC) do IMS- 
CAT-UFBA, com redação atualizada e aprovada na 121ª sessão Ordinária da CAC 
de Ensino ocorrida em 23/11/2018. Em caso de dúvida, estes documentos 
deverão ser consultados. 

 
 

O PIT/RIT é um formulário eletrônico disponível nos sistemas SISPIT/SISRIT, 
respectivamente na plataforma SISCAT, no site do IMS/CAT-UFBA: 

 
(i)  anual, contabilizando ambos os semestres do ano (ímpar e par). 

 
(ii) O docente deverá escolher a qual dos documentos (PIT ou RIT) o 

preenchimento do formulário se refere e seus respectivos sistemas 

(SISPIT ou SISRIT), de acordo a necessidade. 

• É possível converter  o PIT (já preenchido)  para RIT, caso não 

tenha havido modificações do planejado para o executado. Para isso 

é necessário migrar as informações do SISPIT para o SISRIT  

• No caso  de conversão  do PIT a RIT ao final de cada  tópico há 

um espaço  denominado  “Justificativa”  para  inserir  informações  

caso  não tenha sido executado o previsto no PIT. 

 O cadastramento deve seguir a seguinte rotina:  

1. Acessar o SISCAT; 

2. Clicar em SISPIT ou SISRIT, conforme necessidade; 

3. Clicar em Plano de trabalho  e selecionar Gerenciar PIT ou Gerenciar RIT;  

4. O sistema apresentará as janelas laterais (em destaque) contendo as 

informações do formulário necessárias ao seu preenchimento, conforme figura 

abaixo: 

 
 
 
 



Coordenação Acadêmica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para a inserção de novos itens, em cada seção do formulário, clicar em “adicionar”, 

e preencher os campos disponíveis. 

 
 
 
 
 
 
1 – Ensino Parte 1  
 
 
As atividades de ensino compreendem quatro abas: 
 

• Componentes curriculares ministradas na graduação e/ou pós-graduação.  
 
• Atividades Complementares.  
 
• Orientação acadêmica. 
• Monitoria.  
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1.1 Componentes curriculares ministrados na graduaç ão e na pós-graduação  
 
É importante considerar os seguintes aspectos antes de preencher as informações 
desses itens: 
 

• É necessário registrar mínimo de 10h semanal de carga horária presencial para 
Regime de Dedicação Exclusiva – DE (40h semanais) ou Regime de Tempo  
Parcial – TP (20 h semanais);  

 
• É necessário registrar mínimo de 16h semanal de carga horária presencial para 

Regime de Tempo Integral – TI (40h semanais);  
 

• Para docentes com cargos administrativos a carga horária de ensino poderá 

ser reduzida para 6h semanais, com aulas presenciais reduzidas para 4h.  

 
Orientações:  
 
 

Quanto aos componentes curriculares ministrados, deverão ser inseridos os 

códigos seguidos dos nomes dos componentes curriculares nos campos indicados, 

assim como a carga horária de atividade teórica, prática ou de estágio para o primeiro 

e segundo semestres. 

 
1.2 Atividades Complementares  
 

O item “Atividades Complementares” refere-se ao estudo, preparação de 

materiais e correções das atividades desenvolvidas nos Componentes curriculares 

ministrados. Sua carga horária deverá ser no máximo a mesma do número de horas 

atribuídas às aulas presenciais. 

 
Preenchimento dos dados:  
 

Orientação Acadêmica : Deverá ser informado o número de alunos e a carga horária 

para cada semestre, e listados os nomes completos dos alunos, curso e semestre de 

ingresso dos mesmos.  
 

Monitoria:  Deverão ser informados o número de alunos e a carga horária para cada 

semestre, e indicados os códigos seguidos dos nomes dos componentes curriculares 

envolvidos.  
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1.3 Orientação de Aluno  
 

As seguintes cargas horárias semanais máximas relacionadas ao tipo de 

orientação, seguem: 

 
• Orientação Acadêmica – 1h a cada quatro alunos.  
• Orientação de Monitoria ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – 1h por 

aluno.  
 
  
 
2 – Ensino Parte 2 
 

Corresponde aos demais tipos de orientação: Extensão, Iniciação científica, 

Bolsista Permanecer, Trabalho de Conclusão de Curso , Estágio curricular, 

Dissertação e Tese.  

   Deverão ser informados os nomes dos alunos e a carga horária para cada 

semestre, os nomes dos projetos e o curso ao qual o(s) aluno(s) está(ão) vinculado(s).  

 
2.1 Orientação de Aluno  
 

As seguintes cargas horárias semanais máximas relacionadas ao tipo de 

orientação, seguem: 
 

• Orientação de Dissertação ou Tese – 2h por aluno.  
 
• Orientação de Estágio Curricular não obrigatório – 1h por aluno- Carga horária 

máxima de 2 horas.  
 
• Orientação de Iniciação Científica, Iniciação à Extensão e de Bolsista 

Permanecer – 1h por aluno até completar no máximo 20h de atividades de pesquisa 

e extensão em projetos aprovados. 
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3 – Extensão  

Para preenchimento das atividades de extensão o docente deverá clicar na 

aba Extensão e digitar o título do projeto ou programa, considerando duas 

possibilidades: se é coordenador da proposta ou colaborador. 
 

• Em caso de coordenador deverá lançar 100% da carga horária do projeto; para 

colaboração deverá lançar 50% da carga horária.  
 

• Lembre-se que a carga horária de pesquisa e extensão é variável até completar 

somadas (pesquisa e extensão) 20h com os projetos aprovados.  
 

• Deverão ser lançadas em atividades de extensão esporádicas: Cursos,  
 

• Oficinas, Eventos científicos e/ou culturais. 
 

  

 
 
4  – PESQUISA 
 

Para preenchimento das atividades de pesquisa clicar na aba Pesquisa.  

Para o cálculo da carga horária de pesquisa poderão ser relacionadas horas 

para o planejamento, execução, relatórios e publicações referentes ao projeto 

identificado. 
 

• Lembre-se que a carga horária de pesquisa e extensão é variável até 

completar somadas (pesquisa e extensão) 20h com os projetos aprovados.  
 

• Em caso de coordenador deverá lançar 100% da carga horária do projeto; para 

colaboração deverá lançar 50% da carga horária.  
 

  

 
5 – ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA E ATIVIDADES ADMINISTRA TIVAS 
  
 

Clicar nas abas Adm. Acadêmica para Atividades de Administração e 

Coordenação do IMS relacionadas a área acadêmica e Atv. Administração para 

Atividades de Administração e Coordenação do IMS associadas a área 

administrativa. As atividades estão pré-definidas nas janelas para preenchimento, 
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devendo o docente apenas selecioná-las. 

 

 

Antes da listagem das atividades compreendidas como “Atividades de 

administração acadêmica” bem como a carga horária máxima (a elas atribuídas), é 

necessária a leitura dos esclarecimentos abaixo: 

 
Esclarecimentos: 
 
Todas as instâncias (Comissões, Comitês, etc) abaixo citadas devem ter sido 

instituídas através de portaria (em casos excepcionais, de não haver portaria, a 

instância deve ter sido citada em Ata de Órgão colegiado).  
 
Se houver instância citada no formulário PIT/RIT que não esteja listada nesse 

documento (de instrução para preenchimento), sua contabilização será julgada pela 

instância pertinente.  
 
A suplência nas instâncias não conta como carga horária.  
 
Para computar carga horária em quaisquer das instâncias citadas é necessário que 

seus membros se reúnam ordinariamente pelo menos uma vez por mês e que a 

comissão permaneça ativa por no mínimo 4 meses.  
 
Ser membro de Coordenação acadêmica e de Congregação não atribui ao docente 
carga horária acumulativa. Em outras palavras, se o docente for membro de ambas 
as instâncias citadas, a carga horária atribuída é a mesma do que se o mesmo 
estivesse em somente uma delas.  
Os coordenadores de órgãos colegiados e de Núcleos não contabilizam carga horária 

como membros dos órgãos colegiados/ núcleos, nos quais são coordenadores, nem 

nos órgãos colegiados Coordenação Acadêmica e Congregação. Isso se deve a carga 

horária dedicada às instâncias citadas estar contabilizada dentro das 20h de 

coordenação de colegiado e das 15 horas de Coordenação de Núcleo.  
 
 

As atividades compreendidas como “Atividades de administração acadêmica” 

bem como a carga horária máxima (a elas atribuídas) estão listadas abaixo. 
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5.1 Membro de Órgãos colegiados :  
 

• Congregação e/ou Coordenação Acadêmica – 2h.  
 

• Colegiado de curso de graduação e/ou pós-graduação – 2h.  
 

• Núcleo acadêmico – 2h.  
 
 
5.2 Comitês:  
 

• Comitê de Ética em Saúde envolvendo Seres Humanos (CEP- Humanos) –  
 

Coordenador 10h, Vice-coordenador 5h e  Membros 2h.  
 
 
5.3 Comissões:  
 

• Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) – Coordenador 10h, Vice-
coordenador 5h e  Membros 2h.  

 
• Comissão de  Ética  do  Uso  de  Animais  (CEUA  do  IMS/CAT/UFBA)  – 

Coordenador 10h, Vice-coordenador 5h e  Membros 2h.  
 

• Comissão interna de Biossegurança (CIBio) – Coordenador 10h, Vice-
coordenador 5h e  Membros 2h.  

 
• Comissão de Avaliação de Atividades Complementares – Presidente 2h, 

Membro 1h.  

• Comissão de Sindicância – Presidente 2h, Membro 1h.  
 

• Comissão para Implantação de Cursos de Graduação – Presidente 2h, 

Membro 1h.  
 

• Comissão de Eventos – Presidente 2h, Membro 1h.  
 

• Comissão de Barema – Presidente 2h, Membro 1h.  
 

• Comissão de Estágio – Presidente 2h, Membro 1h.  
 

• Comissão Análise de Provas Vagas Residuais – Presidente 2h, Membro 1h.  
 
 
5.4 Representação em Órgãos Superiores:  
 

• Conselho Acadêmico de Ensino (CAE) da UFBA – 5h.  
• Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da UFBA 5h. 
• Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) da UFBA – 5h.  
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5.5 Outros:  
 

• Núcleos Docentes Estruturantes – Presidente 2h, Membro 1h.  
 
• Grupos de Trabalho – Presidente 2h, Membro 1h.  
 
• Responsável pelo Biotério – 4h.  
 

 
6 – ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE COORDENAÇÃO  
 
As  atividades  compreendidas  como  “Atividades  administrativas  e  de 
 
coordenação” bem como a carga horária máxima (a elas atribuídas) estão listadas 
 
abaixo: 
 
 

• Direção do Instituto – 40h.  
• Vice-direção do Instituto – 10h 

 
• Coordenação Acadêmica – 40h.  

 
• Coordenação de Colegiado de graduação ou pós-graduação – 20h.  
• Cargos de assessoria – 20h 

 
• Vice-Coordenação de Colegiado de graduação ou pós-graduação – 10h.  

 
• Coordenação de Núcleo – 15h.  

 
• Vice-Coordenação de Núcleos – 5h.  

 
• Coordenação Geral de Laboratórios – 15h.  

 
• Vice-Coordenação Geral de Laboratórios – 5h.  

 
• Coordenador de Pesquisa e Extensão – 15h 

 
 
 

 
 
6 – AFASTAMENTO DOCENTE  
 

No preenchimento dos campos relativos ao Afastamento Docente, o professor 

deve inserir as informações quanto ao período (início e fim previstos) e o semestre 

correspondente e o tipo de afastamento. No caso de afastamento para Pós-

graduação, o docente também deverá informar, a instituição, o nome do curso, e o 

nível da qualificação (Mestrado, Doutorado ou Pós-doc). Caso o afastamento não se  
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enquadre em nenhuma das modalidades de afastamentos apontadas (Curso de pós-

graduação, Licença maternidade), o docente deverá especificá-lo no campo “outras 

licenças”. 

 

 
7 - PARTICIPAÇAO EM EVENTOS  
 

O preenchimento do quadro correspondente ao tipo de participação (cursos, 

seminários, palestras, simpósios, encontros e congressos) deve contar com 

informações como o local (cidade/país), o nome do evento, assim como o tipo de 

participação (Seminário, Comunicação oral, Poster, Coordenação, Minicurso, 

Ouvinte), o semestre e o período no qual o evento ocorreu/ocorrerá. 

 
 
8 - PUBLICAÇÃO  
 

O preenchimento deste quadro deve contar com informações como: o título e 

local (cidade/país) da publicação, o nome da editora prevista, bem como da agência 

financiadora, além da indicação do semestre em que o manuscrito será/foi publicado. 
 
9 – OBSERVAÇÕES  
 
 Para preenchimento de situações não previstas no formulário eletrônico atual 
ou de caráter especial. 
 
 
Quadro resumo da carga horária  
 

O quadro resumo da carga horária é alimentado pelo preenchimento dos outros 

quadros. O Quadro resumo reflete as cargas horárias totais de cada uma das 

modalidades de atividades do docente, referentes a ensino, extensão, pesquisa, 

administração acadêmica, administrativas e de coordenação, bem como 

afastamentos. Ao final, o somatório deve ser igual a 40h semanais (para regimes de 

trabalho DE e TI-40h) e 20h (para regime de trabalho TP-20h). Caso o somatório do 

Quadro resumo, feche carga horária diferente de 40h/20h, o sistema não permitirá a 

finalização/submissão do formulário. 
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Aprovado na 64ª Sessão Ordinária da Coordenação Acadêmica do IMS-CAT-UFBA, 

ocorrida em 28/02/2013. 

Aprovado na 68ª Sessão Ordinária da Congregação do IMS-CAT-UFBA ocorrida em 
 

27/05/2013. 
 

Redação atualizada e aprovada na 121ª sessão Ordinária da CAC de Ensino ocorrida 
em 23/11/2018. 

 
 

Márcio Vasconcelos Oliveira 
 

Coordenador Acadêmico de Ensino 


