Orientações quanto ao preenchimento da carga horária
projetos – Módulo Extensão SIGAA
A carga horária é preenchida por atividade.
Informar a carga horária total que aquela atividade demandará.
1) Definir qual o período de realização desta atividade.
2) Calcular o número de semanas equivalente ao período de realização da atividade.
https://www.calendario-365.com.br/calcular/periodo-entre-duas-datas.html
3) Fazer a previsão de carga horária semanal, e multiplicar pelo número de semanas.

Exemplos:
Atividade 1 – Divulgar o projeto na comunidade:
1) Período de realização: 01/03/2018 a 31/03/2018
2) Número de semanas: 4 semanas aprox.
3) 4 horas por semana x 4 semanas: 16 horas
Carga horária da atividade: 16 horas
Para cada membro do projeto incluído nesta atividade, poderá ser informada até 16 horas,
considerando que alguns membros poderão se dedicar mais horas e outros menos.
Exemplo:
Coordenador: 2 horas semanais X 4 semanas= 8 horas
Bolsista: 4 horas semanais x 4 semanas = 16 horas
Colaborador: 3 horas semanais x 4 semanas = 12 horas

Atividade 2 – Encontros de atendimento a comunidade:
4) Período de realização: 01/04/2018 a 30/11/2018
5) Número de semanas: 35 semanas aprox.
6) 3 horas por semana x 35 semanas: 105 horas
Carga horária da atividade: 105 horas
Para cada membro do projeto incluído nesta atividade, poderá ser informada até 105
horas, considerando que alguns membros poderão se dedicar mais horas e outros menos.
Exemplo:
Coordenador: 2 horas semanais X 35 semanas= 70 horas

Bolsista: 3 horas semanais x 35 semanas = 105 horas
Colaborador: 1 hora semanal x 35 semanas = 35 horas

IMPORTANTE: Se um membro do projeto participa de mais de uma atividade, é
necessário considerar o número de horas total para aquele membro e distribuir as horas
entre as atividades que serão executadas.

Exemplo: bolsista que trabalha 10 horas semanais, no período de 01/03/2017 a
31/12/2018. Serão 43 semanas aproximadamente e sua carga horária total será de 430
horas. O bolsista realizará 5 atividades.

Atividade 1: 120 horas
Atividade 2: 80 horas
Atividade 3: 100 horas
Atividade 4: 130 horas

