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

MATUTINO 

8:00-12:00 – elaboração e 
atualização das aulas da 
disciplina de Climatologia 
Aplicada ao Planejamento 
Agrícola – PPGA. Bem como, 
correções de trabalhos, provas, 
estudos dirigidos desta turma. 

8:00-12:00 – Aula no PPGA, 
disciplina de Climatologia 
Aplicada ao Planejamento 
Agrícola – CAPA 

8:00-10:00 – Parecer ad hoc 
(periódicos científicos; projetos 
CNPq, CAPES, entidades 
Estaduais como FAPEG e outras; 
eventos científicos). 
 
10:00-12:00 – Confecção do 
Boletim Meteorológico 
proveniente dos dados da 
Estação da EA-UFG. 

8:00-10:00 – Preparo das aulas 
da disciplina Climatologia 
Agrícola TB (atualização de 
conteúdo, confecção e correção 
de exercícios, provas, 
seminários)  
 
10:00-12:30 – Aula Climatologia 
Agrícola TB  

8:00-10:00 – Preparo das aulas 
da disciplina Climatologia 
Agrícola TB (atualização de 
conteúdo, confecção e correção 
de exercícios, provas, 
seminários)  
 
10:00-12:30 – Aula de 
Climatologia Agrícola TA 

INTERVALO/ 
ALMOÇO 

12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 12:00 – 13:00 12:30 – 13:30 12:30 – 13:30 

VESPERTINO 

13:00-14:00 – Checagem e 
respostas a e-mail diversos 
(alunos, pesquisadores, 
avaliações ad hoc de artigos, 
projetos de pesquisa, eventos 
científicos). 
 
14:00-17:00 – Horário dedicado 
ao trabalho de Edição na 
Revista Científica PAT (Pesquisa 
Agropecuária Tropical) 

13:00-15:00 – Horário dedicado 
ao atendimento dos alunos da 
disciplina CAPA/PPGA. 
 
15:00-17:00 – Coordenação e 
orientações no Grupo de 
Pesquisa NUCLIRH (projetos, 
PIBIC, PIVIC, PROBEC, PROVEC e 
similares). Atendimento aos 
alunos de Monitoria e Docência 
Orientada  

13:00 -17:00 – REUNIÕES 
MENSAIS:  
1ª NDE-Agronomia 
2ª CD 
3ª PPGA 
4ª Setor 
†OBS: caso alguma destas 
reuniões não aconteça será 
realizada uma reunião com os 
integrantes do NUCLIRH 

13:30-15:00 – Atendimento aos 
alunos da disciplina 
Climatologia Agrícola TB 
 
15:00-17:00 - Escrita científica: 
projetos (ensino-pesquisa-
extensão), artigos, relatórios 
parciais e finais, trabalhos para 
eventos, correções dissertações 
e teses 

13:30-15:00 – Atendimento aos 
alunos da disciplina 
Climatologia Agrícola TA 
 
15:00-17:00 - Escrita científica: 
projetos (ensino-pesquisa-
extensão), artigos, relatórios 
parciais e finais, trabalhos para 
eventos, correções dissertações 
e teses  

OBS: O atendimento a comunidade interna (EA) e externa (unidades da UFG), bem como para a sociedade (outras IES, ensino médio/primário, produtores rurais, empresários, etc.) serão 
previamente agendados dentro da grade de horário citada acima, excetuando-se os horários de aulas. 
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