
Carga Horária Semanal Total Registrada

25 h 20 min

Orientações

Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,

e por último a carga horária prevista de preparação de aulas, correção de provas e elaboração de material didático.

As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), digitando apenas os números nas duas colunas de cada parte.

Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.
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Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,

e por último a carga horária prevista de preparação de aulas, correção de provas e elaboração de material didático.

As cargas horárias devem ser informadas em horas e minutos (Exemplo: 1 h 30 min ou 2 h 0 min), digitando apenas os números nas duas colunas de cada parte.

Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.
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6 h 40 min Total parcial com ensino:Tempo total com aulas:
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Primeiro preencha o nome ou código da disciplina. Em seguida selecione o tipo e informe, a quantidade de aulas por turma e quantidade de turmas teóricas e/ou práticas. Informe a carga horária de atendimento da disciplina,

Ao final será exibido o tempo total de cada disciplina, e no alto o total de tempo em sala de aula e o total geral com ensino. Caso algum destes seja maior do que o máximo, será exibida uma mensagem em vermelho.
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