
 
 

 
 
 

Calendário do Departamento/Curso de Psicologia 
2018/2 

 
 

 
JULHO: 
02: Reunião do Colegiado do Departamento 
10: Prazo final para a digitação das notas finais referentes a 2018/1 
3 a 10: Renovação de Matrícula (on line) 
17: Resultado da 1ª etapa de Matrícula 
19 a 22: Ajuste de Matrícula (on line) 
30: Início do segundo semestre letivo  
30/07 à 03/08: Ajustes excepcionais presencial ( inclusão e exclusão de disciplinas) 
 
 
AGOSTO: 
06: Reunião de Colegiado de Departamento 
08 e 09: Matrícula de estudantes de intercâmbio 
13: Reunião do PPGP 
13 e 14 : matrícula para alunas(os) especiais e para as disciplinas isoladas 
20: Reunião de Colegiado de Curso 
20:Atividade de preenchimento dos documentos de estágio (10h às 12:00h- suspender 
as aulas das turmas 7ª, 8ª, 9ª e 10ª fase) 
 
 
 
SETEMBRO: 
03: Reunião do Colegiado do Departamento  
07: Dia não letivo 
10: Reunião do PPGP  
13: Último dia para a exclusão de disciplinas e do trancamento do Curso (após este 
prazo, só serão avaliadas as exclusões em casos de excepcionalidades)  
17: Reunião do Colegiado de Curso 
17 a 21: Semana da Psicologia (suspensão de aula) 
21: Assembleia dos Estudantes (suspensão de aula) 
 
 
 
 



OUTUBRO:  
01: Reunião do Colegiado de Departamento 
02: Assembleia Geral do Curso (suspensão de aula) 
08: Reunião do PPGP 
08 a 19: Período de Avaliação Discente 
12: Dia não-letivo 
15 a 20: SEPEX 
15: Reunião do Colegiado de Curso 
17: Seminário de Estágios (08h às 12:00h- suspensão de aula para todo o Curso) 
 
 
NOVEMBRO:  
02: Dia não-letivo 
05: Reunião do Colegiado de Departamento 
12: Reunião do PPGP 
15: Dia não-letivo 
16: Dia não-letivo 
19 e 20: Seminário de PPO V e VI- (suspensão de aulas apenas para as turmas da 5ª e 
6ª fase) 
19: Reunião do Colegiado de Curso 
 
DEZEMBRO: 
03: Reunião do Colegiado de Departamento/ Reunião do Colegiado do Curso 
05: Término do semestre letivo 
13: Prazo final para a digitação das notas 
  
 
 
1. PIAPE – Programa Institucional de Apoio Pedagógico aos Estudantes 
São atividades de apoio ao processo ensino-aprendizagem nas áreas de 
orientação pedagógica e educacional: leitura e produção textual acadêmica, 
matemática, física, química e bioquímica. Participe (48) 3721.8307 – 
http://apoiopedagógico.prograd.ufsc.br. 
 
2. Programa Bolsa de Monitoria: O nosso Departamento possui 
aproximadamente 12 vagas de monitorias com bolsa distribuídas para disciplinas 
obrigatórias do Currículo do Curso. Semestralmente é publicada a relação das 
disciplinas que apresentarão as respectivas monitorias. 
 
3. Programas Internacionais e demais programas de intercâmbio acadêmico as 
informações poderão ser obtidos em www.sinter.ufsc.br. 
 
4. Solicitação de segunda avaliação: Art. 74 - O aluno, que por motivo de força 
maior e plenamente justificado, deixar de realizar avaliações previstas no plano 
de ensino, deverá formalizar pedido de avaliação à Chefia do Departamento de 
Ensino ao qual a disciplina pertence, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, 
recebendo provisoriamente a menção I. Solicitamos que a solicitação venha 
acompanhada de atestado médico e/ou outros documentos comprobatórios. 
 



5. Conforme a Portaria nº 06/Psicologia/2018, o período de trancamento de 
disciplinas será até o dia 13 de setembro, após este prazo, só serão aceitos os 
trancamentos em casos de excepcionalidades.  


