
Horário Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

08:00 - 09:00 

Aula Química 

Ambiental- 

Ciências 

Ambientais 

CAC-106 

Orientação Alunos de 

pesquisa/extensão 
Preparo de Aulas Preparo de Aulas Preparo de Aulas 

09:00 – 10:00 

Aula Química 

Ambiental- 

Ciências 

Ambientais 

CAC-106 

Orientação Alunos de 

pesquisa/extensão 
Preparo de Aulas Preparo de Aulas Preparo de Aulas 

10:00 – 11:00 

Aula Química 

Ambiental- 

Ciências 

Ambientais 

Sala CAC-106 

Orientação Alunos de 

pesquisa/extensão 

Pesquisa e 

extensão: 

orientação à 

pesquisa (alunos), 

à escrita de artigos 

científicos-

projetos, visitas a 

empresas e 

indústrias 

(parcerias), dentre 

outros. 

Orientação Alunos de 

pesquisa/extensão 

Reuniões (Conselho diretor, 

comissão de resíduos dentre outras) 

11:00 – 12:00 

Aula Química 

Ambiental- 

Ciências 

Ambientais 

CAC-106 

 Atendimento aos 

alunos de Ciências 

Ambientais 

Pesquisa e 

extensão: 

orientação à 

pesquisa (alunos), 

à escrita de artigos 

científicos-

projetos, visitas a 

empresas e 

indústrias 

(parcerias), dentre 

outros. 

Orientação Alunos de 

pesquisa/extensão 

Reuniões (Conselho diretor, 

comissão de resíduos dentre outras) 



 

14:00-16:00 

Horário para 

estudos, bancas, 

cursos e reuniões 

comissão de 

resíduos IQ-

UFG- 

 

Pesquisa e extensão: 

orientação à pesquisa 

(alunos), à escrita de 

artigos científicos-

projetos, visitas a 

empresas e indústrias 

(parcerias), dentre 

outros 

Horário para 

estudos, bancas, 

cursos e reuniões 

comissão de 

resíduos IQ-UFG- 

 

Atendimento aos 

alunos de TRI 

Aula- Química Analítica 

Experimental- Turma Farmácia 

Lab 112 IQ 2 

Pesquisa e extensão: orientação à 

pesquisa (alunos), à escrita de 

artigos científicos-projetos, visitas a 

empresas e indústrias (parcerias), 

dentre outros. 

16:00 – 18:00 

Aula- 

Tratamento de 

Resíduos 

Industriais 

(TRI)-Sala 303 

CAA 

Pesquisa e extensão: 

orientação à pesquisa 

(alunos), à escrita de 

artigos científicos-

projetos, visitas a 

empresas e indústrias 

(parcerias), dentre 

outros. 

Aula- Tratamento 

de Resíduos 

Industriais (TRI)-

Sala 303 CAA 

Atendimento aos alunos de 

Química Analítica 

Experimental-Turma Farmácia. 

 

Preparo de aulas 

Pesquisa e extensão: orientação à 

pesquisa (alunos), à escrita de 

artigos científicos-projetos, visitas a 

empresas e indústrias (parcerias), 

dentre outros. 
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