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HORÁRIO SEMANAL PADRÃO INDIVIDUAL – DOCENTE 

Docente: Cecilia Czepak  Setor/Área: Fitossanidade/Setor MIP CH semanal:  40 horas Semestre: 01/2022 

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

MATUTINO 

Ministrando aula de 
Manejo Integrado de 
Pragas Turmas A e B 
(8:00 até 11:40) 

Ministrando aula de 
Manejo Integrado de 
Pragas Turmas A e B 
(8:00 até 11:40) 

Redação de textos; preparação de 
aulas e provas; confecção de 
relatórios; artigos científicos; 
tabulação e análise de dados; 
atendimento presencial a alunos das 
disciplinas e orientados de graduação 
e pós graduação 
(8:00 até 11:40) 
E/Ou quando não ha reuniões: 
Avaliação de ensaios e 
monitoramento de cultivos na área 
experimental da EA e/ou em áreas 
comerciais do entorno 
(08:00 ou 14:00 até as 18:00) 
 

Avaliação de ensaios e 
monitoramento de cultivos na 
área experimental da EA e/ou 
em áreas comerciais do 
entorno 
(08:00 ou 13:00 até as 18:00) 

Avaliação de ensaios e 
monitoramento de cultivos na 
área experimental da EA e/ou em 
áreas comerciais do entorno 
(08:00 ou 13:00 até as 18:00) 

INTERVALO/ 
ALMOÇO 

12:00 até as 13:00 12:00 até as 13:00 12:00 até as 13:00 12:00 até as 13:00 12:00 até as 13:00 

VESPERTINO 

Redação de textos; 
preparação de aulas e 
provas; confecção de 
relatórios; artigos 
científicos; tabulação e 
análise de dados; 
atendimento presencial a 
alunos das disciplinas e 
orientados de graduação e 
pós graduação até as 
17:000) 

Redação de textos; 
preparação de aulas e 
provas; confecção de 
relatórios; artigos 
científicos; tabulação e 
análise de dados; 
atendimento presencial a 
alunos das disciplinas e 
orientados de graduação 
e pós graduação até as 
17:00 

REUNIÕES ou  
(14:00 até as 17:00) 
 

Avaliação de ensaios e 
monitoramento de cultivos na 
área experimental da EA e/ou 
em áreas comerciais do 
entorno 
(08:00 ou 13:00 até as 18:00) 

Avaliação de ensaios e 
monitoramento de cultivos na 
área experimental da EA e/ou em 
áreas comerciais do entorno 
(08:00 ou 13:00 até as 18:00) 

 

         Goiânia, 05 de maio de 20_  Assinatura do docente:    ______      


