
UFG CAMPUS GOIÁS 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS - UAECH 

HORÁRIO SEMANAL – DOCENTE 

 
 

DOCENTE: ANA GABRIELA COLANTONI Área: Filosofia CH semanal: 40 

Semestre: 2021/2 

 

HOR 

ÁRIO 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Man      
hã 

(07:1 

0 – 

12:3 

0) 

Tard Administrati Administrati Administrati Administrati Administrati 

e vo/Extensão vo/Extensão vo/Extensão vo/Extensão vo/Extensão 

(13:1 /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre 

0 – paração de paração de paração de paração de paração de 

18:3 Aula/Atendi Aula/Atendi Aula/Atendi Aula/Atendi Aula/Atendi 

0) mento ao mento ao mento ao mento ao mento ao 
 aluno aluno aluno aluno aluno 

Noit Administrati Aula na Administrati Aula na Administrati 

e vo/Extensão gradução vo/Extensão gradução vo/Extensão 

(18:5 /Pesquisa/Pre (síncrona e /Pesquisa/Pre (síncrona e /Pesquisa/Pre 

0 – paração de assíncrona) paração de assíncrona) paração de 

22:0 Aula/Atendi  Aula/Atendi  Aula/Atendi 

0) mento ao  mento ao  mento ao 
 aluno  aluno  aluno 

 

 

DOCENTE: CÍCERO JOSINALDO DA SILVA OLIVEIRA. Área: Filosofia. CH 

semanal: 40 horas DE. Semestre: 2021/2 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta- 

feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

Preparaçã 

o de aula 

Expediente 

administrativo 

s: Chefia da 

UAECH 

Expediente 

administrativo 

s: Chefia da 

UAECH 

Expediente 

administrativo 

s: Chefia da 

UAECH 

Trabalho 

s no 

projeto 

de 

extensão 

cadastrad 

o no 
SIGAA 

Tarde 

(13:10 – 
18:30) 

Preparaçã 

o de aula 

Expediente 

administrativo 

Expediente 

administrativo 

Expediente 

administrativo 

Trabalho 

s no 

projeto 



  s: Chefia da 

UAECH 

s: Chefia da 

UAECH 

s: Chefia da 

UAECH 

de 

pesquisa 

cadastrad 

o no 

SIGAA 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

Aulas da 

disciplina 

de 

“Biopolíti 

ca e 

medicina 

social” 

   Trabalho 

s no 

projeto 

de 

pesquisa 

cadastrad 

o no 
SIGAA 

 

 

 

 

Professor Substituto: DANIEL GABRIEL BORGES – CH Semanal: 40 horas – 

Semestre: 2021.2 

 

HORÁR 

IO 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta- 

feira 

sexta-feira 

Tarde 

(13:30 – 

18:30) 

Atendiment 

o de 

demandas 

administrati 

vas e 

atendimento 

aos alunos 

Atendiment 

o de 

demandas 

administrati 

vas e 

atendimento 

aos alunos 

Acompanham 

ento aos 

campos de 

estágio. 

Atendiment 

o de 

demandas 

administrati 

vas e 

atendimento 

aos alunos 

Atendiment 

o de 

demandas 

administrati 

vas e 

atendimento 

aos alunos 

Noite 

(18:30 – 

21:30) 

Ministração 

de aula e 

atendimento 

a alunos. 

Preparação 

de aulas, 

planejament 

o de visita 

aos campos 

de estágio. 

Ministração de 

aula e 

atendimento a 

alunos. 

Ministração 

de aula e 

atendimento 

a alunos. 

Ministração 

de aula e 

atendimento 

a alunos. 

 

 

DOCENTE: FÁBIO AMORIM DE MATOS JÚNIOR Área: Filosofia CH semanal: 40 

Semestre: 2021/2 

Durante a vigência da pandemia de Covid-19, todas as atividades serão realizadas em 

regime remoto. 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta- 

feira 

quinta-feira sexta- 

feira 



Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

08:00 às 

11:00 

Pesquisa 

 08:00 às 

11:00 

Pesquisa 

08:00 às 

08:50 

Atividades 

administrati 

vas 

08:00 às 

12:00 

Preparaç 

ão aula 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

13:00 às 

17:00 

Preparação 

de Aula 

13:00 às 17:00 

Preparação 

de aula e ou 

atendimento 

aos alunos 

13:00 às 

17:00 

Orientaç 

ão e 

Pesquisa 

13:00 às 

14:50 

Orientação 

14:00 

às 

16:00 

Aula 

16:00 às 

18:00 

Atividad 

e de 

extensão 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

19:00 às 

22:00 

Trabalhos 

administrati 

vos 

21:00 às 22:00 

Atividades 

administrati 

vas e 

ou atendim 

ento aos 

alunos 

19:00 às 

22:00 

Preparaç 

ão de 

Aula 

20:40 às 

22:00 

Preparação 

de 

atividade de 

extensão 

19:00 às 

22:00 

Aula 

 

 

 

DOCENTE: JOSÉ GONZALO ARMIJOS PALACIOS Área: Ciências 

Humanas/Filosofia CH semanal: 40h/DE Semestre: 2021/2 

 

HORÁ 

RIO 

segunda- 

feira 

terça- 

feira 

quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 

– 

12:30) 

1. 

Gravação 

das aulas 

gravadas 

da 

segunda- 

feira. 

2. 

Resposta 

às 

mensagen 

s dos 

discentes 

e aos e- 

mails 

institucio 

nais. 
(Nota: 

1. 

Gravação 

das aulas 

gravadas 

da 

segunda- 

feira. 

2. 

Resposta 

às 

mensagen 

s dos 

discentes 

e aos e- 

mails 

institucio 

nais. 

1. Revisão das 

aulas 

síncronas 

gravadas 

como 

preparação das 

próximas 

aulas. 

2. Elaboração 

das atividades 

enviadas aos 

estudantes 

utilizando a 

plataforma 

Google 

Forms. 

3. 
Continuação 

1. Correção 

das atividades 

enviadas pelos 

discentes. 

2. Envio aos 

discentes das 

avaliações 

com meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 

3. 

Continuação 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 
relacionadas 

1. Correção 

das atividades 

enviadas pelos 

discentes. 

2. Envio aos 

discentes das 

avaliações 

com meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 

3. 

Continuação 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 
relacionadas 



 feito em 

todos os 

horários 

de todos 

os dias da 

semana.) 

3. 

Leituras 

das 

pesquisas 

relacionad 

as aos 

conteúdos 

das 

disciplina 
s. 

3. 

Leituras 

das 

pesquisas 

relacionad 

as aos 

conteúdos 

das 

disciplina 

s. 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 

relacionadas 

às disciplinas 

ministradas no 

semestre. 

às pesquisas 

ministradas no 

semestre. 

às pesquisas 

ministradas no 

semestre. 

Tarde 

(13:10 

– 

18:30) 

1. 

Revisão 

do 

material 

já enviado 

aos 

estudantes 

nos 

vídeos 

gravados. 

2. Ajuste 

de 

detalhes 

para a 

aula 

síncrona 

da noite. 

3. 

Continuaç 

ão das 

leituras 

das 

pesquisas 

relacionad 

as aos 

conteúdos 

das 

disciplina 

s e da 

aula 

síncrona 

próxima. 

1. 

Revisão 

do 

material 

já enviado 

aos 

estudantes 

nos 

vídeos 

gravados. 

2. Ajuste 

de 

detalhes 

para a 

aula 

síncrona 

da noite. 

3. 

Continuaç 

ão das 

leituras 

das 

pesquisas 

relacionad 

as aos 

conteúdos 

das 

disciplina 

s e da 

aula 

síncrona 

próxima. 

1. Correção 

das atividades 

enviadas pelos 

discentes. 

2. Envio aos 

discentes das 

avaliações 

com meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 
3. 

Continuação 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 

relacionadas 

às pesquisas 

ministradas no 

semestre. 

1. Correção 

das atividades 

enviadas pelos 

discentes. 

2. Envio aos 

discentes das 

avaliações 

com meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 
3. 

Continuação 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 

relacionadas 

às pesquisas 

ministradas no 

semestre. 

1. Correção 

das atividades 

enviadas pelos 

discentes. 

2. Envio aos 

discentes das 

avaliações 

com meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 
3. 

Continuação 

do estudo da 

bibliografia 

das pesquisas 

relacionadas 

às pesquisas 

ministradas no 

semestre. 

Noite 1. Aula 
síncrona. 

1. Aula 
síncrona. 

Respostas a e- 
mails instituci 

Respostas a e- 
mails instituci 

Respostas a e- 
mails instituci 



(18:50 

– 

22:00) 

2. 

Respostas 

a 

eventuais 

mensagen 

s dos 

discentes 

enviadas 

depois da 

aula 
síncrona. 

2. 

Respostas 

a 

eventuais 

mensagen 

s dos 

discentes 

enviadas 

depois da 

aula 
síncrona. 

onais e 

mensagens 

dos discentes. 

onais e 

mensagens 

dos discentes. 

onais e 

mensagens 

dos discentes. 

 

 

 

 

DOCENTE: GUILHERME DE FREITAS LEAL Área: Ciências Humanas/Filosofia 

CH semanal: 40h/DE Semestre: 2021/2 

 

HORÁ 

RIO 

segunda 
-feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manh      
ã 

(07:10 

– 

12:30) 

Tarde Revisão Revisão do 

material 

bibliográfico 

já enviado 

aos 

estudantes. 

Preparação 

dos slides 

para a aula 

síncrona da 

noite. 

Leituras das 

pesquisas 

relacionadas 

aos conteúdos 

das 

disciplinas e 

da aula 

síncrona 

próxima. 

Atendimento 

aos alunos. 

Ajustes no 

SIGAA. 

Revisão do 

material 

bibliográfico 

já enviado 

aos 

estudantes. 

Preparação 

dos slides 

para a aula 

síncrona da 

noite. 

Leituras das 

pesquisas 

relacionadas 

aos conteúdos 

das 

disciplinas e 

da aula 

síncrona 

próxima. 

Atendimento 

aos alunos. 

Ajustes no 

SIGAA. 

Revisão do 

material 

bibliográfico 

já enviado 

aos 

estudantes. 

Preparação 

dos slides 

para a aula 

síncrona da 

noite. 

Leituras das 

pesquisas 

relacionadas 

aos conteúdos 

das 

disciplinas e 

da aula 

síncrona 

próxima. 

Atendimento 

aos alunos. 

Ajustes no 

SIGAA. 

Revisão do 

material 

bibliográfico 

já enviado 

aos 

estudantes. 

Preparação 

dos slides 

para a aula 

síncrona da 

noite. 

Leituras das 

pesquisas 

relacionadas 

aos conteúdos 

das 

disciplinas e 

da aula 

síncrona 

próxima. 

Atendimento 

aos alunos. 

Ajustes no 

SIGAA. 

(13:10 do 

– material 

18:30) bibliográ 
 fico já 
 enviado 
 aos 
 estudant 

 es. 

 Leituras 
 das 
 pesquisa 
 s 
 relaciona 
 das aos 
 conteúdo 
 s das 
 disciplin 
 as e da 
 aula 
 síncrona 

 próxima. 



 Atendim 

ento aos 

alunos. 

Ajustes 

no 

SIGAA. 

    

Noite Revisão Aula Aula Aula Aula 

(18:50 do síncrona/assín síncrona/assín síncrona/assín síncrona/assín 

– material crona crona crona crona 

22:00) bibliográ Políticas Tópicos de Tópicos de Laboratório 
 fico já Educacionais Filosofia I – Filosofia I – de Ensino II. 

 enviado 

aos 

estudant 

es. 

Continua 

Brasileiras. 

Respostas a 

eventuais 

mensagens 

dos discentes 

Vigiar e 

Punir: A 

Construção 

da Disciplina 

Moderna. 

História da 

Sexualidade 

I: A Vontade 

de Saber 

Moderna. 

Respostas a 

eventuais 

mensagens 

dos discentes 

enviadas 
 ção das enviadas Respostas a Respostas a depois da 
 leituras depois da eventuais eventuais aula síncrona. 
 das aula síncrona. mensagens mensagens  

 pesquisa  dos discentes dos discentes  

 s  enviadas enviadas  

 relaciona  depois da depois da  

 das aos  aula síncrona. aula síncrona.  

 conteúdo     

 s das     

 disciplin     

 as e da     

 aula     

 síncrona     

 próxima.     

 Preparaç     

 ão das     

 atividade     

 s     

 assíncro     

 nas     

 program     

 adas nos     

 Planos     

 de     

 Curso.     

 

 

 

DOCENTE: JOSÉ JIVALDO LIMA – SIAPE: 1355327 - Área: Ciências 

Humanas/Filosofia Medieval - CH Sem: 40h/DE - Semestre: 2021/2 

 

HORÁ 

RIO 

Segunda- 

feira 

Terça- 

feira 

Quarta- 

feira 

Quinta- 

feira 

Sexta-feira Sábad 

o 



Manhã 1. 1. 1. 1. 1. Gravação  

 Gravação Gravaçã Gravação Trabalhos das 

(07:10 das o das da aulas grava 

– aulas gra das aula aulas Pesquisa das da 

12:30) vadas da 
segunda 

s 
gravadas 

gravadas 
da segu 

em 
andamento. 

segunda 
feira. 

 feira. da segu nda-  Postagem 
 Postagem nda- feira.  no 
 no Portal feira. Postagem  Portal SIGAA 
 SIGAA Postagem no   

  no Portal SIG   

  Portal AA   

  SIGAA    

Tarde 1. 1. 

Revisão 

do 

material 

já 

enviado 

aos 

estudante 

s. 

2. Ajuste 

de 

detalh 

es para 

a aula 

. 

1. Correção 1. 1. Correção  

(13:10 Revisão das Gravaçã das 

– do atividades o das atividades 

18:30) material j 
á enviado 

enviadas p 
elos 

aulas gr 
avadas 

enviadas 
pelos 

 aos discentes. da discentes. 
 estudante 2. Envio segunda 2. Envio aos 
 s nos aos feira. discentes da 
 vídeos gr discentes Postage s avaliações 
 avados e das m no com 

 correção 
de 

atividades 

 

encaminha 

das. 

atividades 

com 

meus 

comentári 

os para 

posterior 

Portal 
SIGAA 

meus 

comentários 

para posterior 

discussão com 

eles. 

  discussão.   

Noite 1. 1. Grupo 1. 1. Respostas 1. 

(18:50 Trabalhos de Trabalhos Gravaçã a e- Grupo 

– da Pesquisas da o das mails insti de 

22:00) Pesquisa 

em 

– 
Reuniões 

Pesquisa 

em 

aulas gr 

avadas 

tucionais 

e 

Pesquis 

as – 
 andamento Mensais andamento. da mensagens Reuniõ 

 .   segunda 

feira. 

Postage 

dos 

discentes. 

es 

Mensai 

s 
    m no   

    Portal   

    SIGAA   



DOCENTE: PEDRO JONAS DE ALMEIDA Área: Filosofia CH semanal: 40 h 

Semestre: 2021/2 

 

HORÁRIO segunda- 

feira 

terça-feira quarta- 

feira 

quinta- 

feira 

sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 
pesquisa 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 

pesquisa 

Preparação 

de aula; 

pesquisa; 

verificação 

e resposta 

de 

mensagens 

virtuais; 

orientação; 

pesquisa 

Aula remota  Aula remota 

 

 

DOCENTE: RENATA MARIA SANTOS ARRUDA Area: Professora de Filosofia – 

CH semanal: DE Semestre: 2021/2 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Matutino    • 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

 



    • Reuniões 

ordinárias 

mensais do 

colegiado 

da UAECH 

• Reuniões 

ordinárias 

do NDE 

 

Vespertin 

o 

• 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

• Orientação 

de Projeto 

Monográfic 

o 

• Atividades 

de 

coordenaçã 

o do NDE - 

Licenciatura 

• 

Atendimento 

dos e-mails 

institucionai 

s 

• Atividades 

de ensino / 

preparação 

de aula 

• 

Atendimento 

dos e-mails 

institucionais 

• Aula no 

Curso de 

Filosofia: 

Filosofia da 

Medicina e 

da 

Epidemiologi 

a 

• 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

• Atividades 

de ensino / 

preparação 

de aula 

• 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

• Atividades 

de Extensão 

e Pesquisa 

Noturno • 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

• Atividades 

de Extensão 

e Pesquisa 

• 

Atendimento 

dos e-mails 

institucionai 

s 

• Orientação 

de 

Monografia I 

e II 

• Atividades 

da 

Coordenação 

de Assuntos 

Internacionai 

s (CAI) 

• 

Atendimento 

dos e-mails 

institucionais 

• 

Atendimento 

aos 

estudantes 

mediante 

solicitação 

• 

Atendiment 

o dos e- 

mails 

institucionai 

s 

• Aula no 

Curso de 

Filosofia: 

“Filosofia 

da Ciência 

II” 

 

 

 

 

DOCENTE: RICARDO DELGADO DE CARVALHO Área: Filosofia – 

Licenciatura CH semanal: 40 Semestre: 2021/2 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta- 

feira 

quinta- 

feira 

sexta-feira 

Manhã 1. Obrigaçõ 1. Realização 1.  1. Obrigaçõ 

(07:10 – es da das etapas Realização es da 

12:30) função Projeto de das etapas função 
 como pesquisa: Projeto de como 



 coordenado 

r: responder 

mensagens 

dos 

discentes e 

atenção aos 

e-mails 

institucionai 

s. 

2. 

Realização 

das várias 

etapas 

Projeto de 

pesquisa: 

”Ensino de 

Filosofia: 

potencialida 

de lúdica 

dos jogos 

didático- 

filosóficos”. 

”Jogo 

didático- 

filosófico: 

filosofia na 

trilha 

(conceitos, 

obras, 

biografias, 

mitos e 

filosofia 
contemporânea 

)”; 

2. Obrigações 

da função 

como 

coordenador: 

responder 

mensagens dos 

discentes e 

atenção aos e- 

mails 

institucionais. 

pesquisa: 

”Ensino de 

Filosofia e 

Criação de 

um Jogo 

Didático- 

Filosófico: 

Baralho 

Boca 
Filosófica”; 

2. 

Obrigações 

da função 

como 

coordenado 

r: responder 

mensagens 

dos 

discentes e 

atenção aos 

e-mails 

institucionai 

s. 

 coordenado 

r: responder 

mensagens 

dos 

discentes e 

atenção aos 

e-mails 

institucionai 

s; 

2. 

Realização 

das várias 

etapas 

Projeto de 

pesquisa: 

”Ensino de 

Filosofia: 

potencialida 

de lúdica 

dos jogos 

didático- 

filosóficos”. 

Tarde 1.   1.  
(13:10 – Realização Pesquisas e 

18:30) das várias leituras 
 etapas bibliográfic 
 Projeto de as 
 pesquisa: relacionada 
 ”Ensino de s aos 
 Filosofia: conteúdos 
 potencialida da 
 de lúdica disciplina 
 dos jogos ministrada; 

 didático- 

filosóficos” 
2. 
Preparação 

 2. e revisão 
 Obrigações da aula 
 da função síncrona ou 
 como assíncrona. 
 coordenado  

 r: responder  

 mensagens  

 dos  

 discentes e  

 atenção aos  

 e-mails  



 institucionai 

s. 

    

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

 1. Obrigações 

da função 

como 

coordenador: 

responder 

mensagens dos 

discentes e 

atenção aos e- 

mails 

institucionais; 

2. Realização 

das etapas 

Projeto de 

pesquisa: 

”Jogo 

didático- 

filosófico: 

filosofia na 

trilha 

(conceitos, 

obras, 

biografias, 

mitos e 

filosofia 

contemporânea 

). 

1. 

Realização 

das etapas 

Projeto de 

pesquisa: 

”Ensino de 

Filosofia e 

Criação de 

um Jogo 

Didático- 

Filosófico: 

Baralho 

Boca 

Filosófica”; 

2. 

Obrigações 

da função 

como 

coordenado 

r: responder 

mensagens 

dos 

discentes e 

atenção aos 

e-mails 

institucionai 

s. 

1. Aula 

síncrona ou 

assíncrona; 

2. Diálogo 

com os 

discentes 

sobre as 

aulas 

1. 

Realização 

das várias 

etapas 

Projeto de 

pesquisa: 

”Ensino de 

Filosofia: 

potencialida 

de lúdica 

dos jogos 

didático- 

filosóficos”; 

2. 

Obrigações 

da função 

como 

coordenado 

r: responder 

mensagens 

dos 

discentes e 

atenção aos 

e-mails 

institucionai 

s. 

 

 

 

DOCENTE: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS Área: LEDOC CH semanal: 

20h Semestre: 2021/2 

Obs.: As aulas estão sendo ministradas no formato híbrido com encontros remotos 

e presenciais, seguindo os protocolos de segurança. 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta- 

feira 

quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

     

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

     



Noite 

(18:50 – 

22:00) 

Teorias 

da 

Educaç 

ão I - 

32h/a 

Psicologia 

da 

Educação 

II - 64h/a 

Planejamen 

to e 

organização 

 

pedagógica 

das aulas. 

Planejamen 

to e 

organização 

 

pedagógica 

das aulas. 

Organizaç 

ão dos 

Processos 

Educativ 

os II - 

32h/a 

 

 

 

DOCENTE: DANIELLE SILVA BELTRÃO Área: Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo CH semanal: 40 h Semestre: 2021/2 

 

HORÁR 

IO 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã     Atividades 

(07:10 administrat 

– ivas 

12:30) - reuniões; 
 coord. de 
 curso, NDE, 
 TCC; GT’s, 
 Comis. de 
 Heteroid. 
 Colegiados; 
 fóruns e 
 grupos 
 externos à 
 universidade 
 ) 

Tarde Atividades Pesquisa Extensão Atividades Estudos 

(13:10 administrat (projetos); (projetos); administrat relacionado 

– ivas Atividades Atividades ivas s aos 

18:30) - (reuniões; administrat administrat - reuniões; projetos de 
 coord. de ivas ivas coord. de ensino, 
 curso, NDE, - reuniões; - reuniões; curso, NDE, pesquisa e 
 TCC; GT’s, coord. de coord. de TCC; GT’s, extensão 
 Comis. de curso, NDE, curso, NDE, Comis. de  

 Heteroid. TCC; GT’s, TCC; GT’s, Heteroid. Atendimen 
 Colegiados; Comis. de Comis. de Colegiados; to a alunos 
 fóruns e Heteroid. Heteroid. fóruns e  

 grupos Colegiados; Colegiados; grupos Orientaçõe 
 externos à fóruns e fóruns e externos à s a alunos 
 universidade grupos grupos universidade  

 ) externos à externos à )  

  universidade universidade   

  ) )   

Noite Atendiment 

o a alunos 

Atendiment 

o a alunos 

Atendiment 

o a alunos 

Atendiment 

o a alunos 

 



(18:50 

– 

22:00) 

Orientações 

a alunos 

Planejamen 

to de Aulas 

Aulas na 

Graduação 

Orientações 

a alunos 

Planejamen 

to de Aulas 

Aulas na 

Graduação 

Orientações 

a alunos 

Planejamen 

to de Aulas 

Aulas na 

Graduação 

Orientações 

a alunos 

Planejamen 

to de Aulas 

Aulas na 

Graduação 

 

 

 

 

DOCENTE: ELISANDRA CARNEIRO DE FREITAS CARDOSO Área: 

Biologia/Ensino de Ciências CH semanal: 40h Semestre: 2021/02 

 

HORÁR 

IO 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

Atividades 

de pesquisa: 

Educação do 

Campo na 

região 

Centro-Oeste 

-Atividades 

administrativ 

as: Coord. de 

Estágio 

LEdoC. 

-Atividades 

de ensino: 

planejament 

o de aula, 

correção de 

ativ. 

avaliativas 

-Atividades 

de ensino: 

planejament 

o de aula 

- Atividades 

administrativ 

as: Reunião 

do plano 

diretor do 

Câmpus 

Goiás 2021- 
2025 

-Atividades 

de ensino: 

planejament 

o de aula 

- Atividades 

administrativ 

as: Reuniões 

de colegiado 

da UAECH 

- 

Atividades 

de ensino: 

planejame 

nto de 

aula, 

correção 

de ativ. 

Avaliativa 

s. 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

-Atividades 

administrativ 

as: Coord. de 

Estágio 

LEdoC; 

Coord. De 

monitoria 

Câmpus 

Goiás. 

- Atividades 

de pesquisa: 

Educação do 

Campo na 

região 

Centro- 

Oeste. 

- Atividades 

de extensão: 

Pedagogia 

da 

Alternância 

no município 

de Goiás. 

- Atividades 

administrativ 

as: NDE 

-Atividades 

administrativ 

as: Reuniões 

de colegiado 

da LEdoC 

- Atividades 

de pesquisa: 

ENCIMA 

- PIBID 

- Atividades 

de extensão: 

Pedagogia 

da 

Alternância 

no município 

de Goiás. 

- 

Atividades 

de ensino: 

planejame 

nto de 

aula, 

correção 

de ativ. 

avaliativas 

 

- PIBID 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

- Atividades 

de ensino: 

Disciplina: 

Processos 

Educativos 

IV 

- Atividades 

de ensino: 

Disciplina: 

Tópicos em 

Biologia II: 

fatores 
genéticos e 

- Atividades 

de ensino: 

Disciplina: 

Estágio 

Supervisiona 

do IV 

- Atividades 

de ensino: 

Disciplina: 

Estágio 

Supervisiona 

do IV 

- 

Atividades 

de ensino: 

Disciplina: 

Orientação 

de TCC I 



  biodiversida 

de 

   

 

 

 

DOCENTE: HÉLIO SIMPLICIO RODRIGUES MONTEIRO Curso: Licenciatura 

em Educação do Campo CH semanal: 40 Semestre: 2021/2 

 

HOR 

ÁRIO 

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta- 

feira 

Man   Administrativ   
hã o e 

(07:1 Atendimento 

0 – ao aluno 

12:30  

)  

Tard Administrativ Administrativ Administrativ Administrativ Orientaç 

e o/Extensão o/Extensão o/Extensão o/Extensão ão 

(13:1 /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre /Pesquisa/Pre Alunos 

0 – paração de paração de paração de paração de de TCC 

18:30 Aula/Atendim Aula/Atendim Aula/Atendim Aula/Atendim  

) ento ao aluno ento ao aluno ento ao aluno ento ao aluno  

Noite Aula na Aula na Aula na Administrativ Adminis 

(18:5 graduação graduação graduação o e trativo e 

0 – (síncrona e (síncrona e (síncrona e Atendimento Atendim 

22:00 assíncrona) assíncrona) assíncrona) ao aluno ento ao 
)     aluno 

 

 

DOCENTE: VITOR DE ALMEIDA SILVA Área: Ciências Humanas/Educação do 

Campo CH semanal: 40h Semestre: 2021/2 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

Elaboração 

de aulas das 

disciplinas 

semanais 

Elaboração 

de aulas 

das 

disciplinas 

semanais 

Planejamento 

de aulas na 

Graduação 

Atividades 

Administrati 

vas – 

Comissão de 

Avaliação 

Docente - 

UAECH 

Planejamen 

to de aulas 

na 

Graduação 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

Atividades 

Administrati 

vas - 

Reuniões do 

Comitê de 

ética UFG 

(CEP/UFG) 

Atendimen 

to a alunos 

da 

graduação 

Atividades 

Administrati 

vas - 

Reuniões do 

Comitê 

Executivo do 

IPELAB – 

 Pesquisa e 

Extensão 



   Campus 

Goiás UFG 

  

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

Aulas na 

Graduação 

 Aulas na 

Graduação 

Pesquisa e 

Extensão 

Atendimen 

to de 

estudantes 
(TCC) 

 

 

 

DOCENTE: DENISE DE OLIVEIRA ALVES Área: Pedagogia CH semanal: 40 

Semestre: 2021/2 

 

HORÁRI 

O 

segunda- 

feira 

terça-feira quarta-feira quinta- 

feira 

sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

Atendimento 

das 

demandas da 
direção 

Atendiment 

o das 

demandas 
da direção 

Administrativ 

o e 

Atendimento 
ao aluno 

Atendiment 

o das 

demandas 
da direção 

Atendiment 

o das 

demandas 
da direção 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

Atendimento 

das 

demandas da 

direção 

Atendiment 

o das 

demandas 

da direção 

Atendimento 

das 

demandas da 

direção 

Atendiment 

o das 

demandas 

da direção 

Atendiment 

o das 

demandas 

da direção 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

Administrativ 

o e 

Atendimento 

ao aluno 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Atendiment 

o das 

demandas 

da direção 
 

 

 

DOCENTE: JÚLIA SEBBA RAMALHO MORAIS Área: Filosofia/Câmpus Goiás CH 

semanal: 40 horas Semestre: 2021/2 
 

HORÁRI

O 

segunda-

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

 

 Atividades 

da 

Coordenação 

de Curso  

Atividades da 

Coordenação 

de Curso.  

Atividades 

Coordenação 

de 

Planejamento 

(direção).  

Atividades 

Coordenação 

de 

Planejament

o (direção).  

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

 

Atividades da 

Coordenação 

de Curso  

Pesquisa.  

Preparação 

de Aula.  

Pesquisa.  

Preparação de 

Aula.  

Orientação.  

Pesquisa.  

Orientação.  

Pesquisa.  

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

 

 Aula  Aula    

 

 

 

DOCENTE: ALESSANDRA GOMES DE CASTRO.  Área: Ciências Humanas – 

LEdoC. CH semanal: 40h DE. Semestre: 2021/02. 
 

HORÁRI

O 

segunda-

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã Atividade de Atividades Atividades Atividades Atividade de 



(09 – 11) 

 

Extensão e 

pesquisa. 

Atividades 

administrativ

as.  

administrativ

as. 

Coordenação 

de Assuntos 

Internacionai

s.  

administrativa

s – LEdoC. 

Atividade de 

Extensão e 

pesquisa. 

administrativ

as – LEdoC. 

Atividade de 

Extensão e 

pesquisa. 

extensão e 

pesquisa.  

Tarde 

(14 – 

16:50) 

 

Planejamento 

de aula. 

Atendimento 

aos alunos. 

Atividades 

administrativ

as.  

Atividades 

administrativ

as – LEdoC. 

Planejamento 

de aula. 

Atendimento 

aos alunos. 

Atividades 

administrativa

s – LEdoC. 

Coordenação 

de Assuntos 

Internacionais 

Atividades 

administrativ

as. 

Coordenação 

de Assuntos 

Internacionai

s 

Atividade de 

extensão e 

pesquisa. 

Atendimento 

aos alunos. 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Planejamento 

de aula. 

Produção 

científica. 

Capacitação 

docente. 

Aula na 

graduação 

(síncrona e 

assíncrona) 

Atividades 

administrativ

as – LEdoC. 

Planejamento 

de aula. 

Produção 

científica. 

Capacitação 

docente. 

 

 

 

DOCENTE: EDUARDO GIAVARA.    Área: Educação.  CH semanal: 40                        

Semestre: 2021/2. 
 

HORÁRI

O 

segunda-

feira 

terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

Manhã 

(07:10 – 

12:30) 

 

 Preparação 

de 

disciplinas 

(8:00 as 

10:00) (2h) 

Remota 

Coordenação 

(8:00-12:00) 

(4h) 

Remota 

Preparação 

de 

disciplinas 

(8:00 as 

10:00) (2h) 

Remota 

Atendimento 

aos alunos 

(10:30-

12:50) 

(2:20h) 

Remota 

 

Tarde 

(13:10 – 

18:30) 

 

Coordenação 

(14:00-18:00) 

(4h) 

Remota 

Atividade de 

pesquisa 

ligada ao GT 

Nacional de 

História 

Ambiental 

(14:00-

18:00) (4h) 

Remota 

Coordenação 

(14:00-18:00) 

(4h) 

Remota 

Disciplina 

(14:00-

17:40): O 

gênero artigo 

acadêmico-

científico: 

análise, 

interpretação 

e produção 

textual 

(3:40h) 

Remota 

Coordenação 

(14:00-

18:00) (4h) 

Remota 

Noite 

(18:50 – 

22:00) 

 

Disciplina 

(18:00-22:00) 

Teoria da 

Educação I 

(4h) 

Atendimento 

aos alunos 

(18:00-

20:00) (2h) 

Remota 

  Organização 

do Processos 

Educativos 

(4h) 

Remota 



Remota 

 

 


