
 
 

CALENDÁRIO DO DEPARTAMENTO/CURSO DE PSICOLOGIA 

2022/2 
 

AGOSTO: 

02 – Disponibilização pelo DAE e pela SETIC, para acesso on-line, dos seguintes  

documentos:  

– listas de notas finais para digitação de notas pelos docentes dos departamentos de ensino; 

– lista de menção “I” referente ao semestre anterior para os departamentos de ensino;  

– lista de notas finais dos alunos especiais em disciplinas isoladas para os departamentos de 

ensino. 

 

02 a 09 – Período para a digitação das notas finais referentes às avaliações dos alunos 

regulares do semestre e dos alunos especiais, bem como das notas finais complementares à 

menção “I” anterior. 
 

03 – Término do segundo período letivo semestral de graduação de 2022.1. 

 

03 a 08 – Coordenadorias – 1ª Etapa de Matrículas – Período para renovação de matrícula, on-

line, para os veteranos e para os ingressantes por transferências e retornos sob a orientação 

das coordenadorias de curso, referente ao segundo semestre letivo de 2022. Ajustes de 

matrícula dos calouros (as) do segundo semestre letivo de 2022, com orientação das 

coordenadorias de curso. 

 

15 – Resultado da 1ª Etapa de Matrículas, realizada no período de 03 a 08 de agosto, referente 

ao segundo semestre letivo de 2022. 

 

15 a 28 – DAE – 2ª Etapa de Matrículas – Período para ajustes de matrícula para todos os 

cursos de graduação (on-line). 

– Redimensionamento do número de vagas em disciplinas/turmas conforme demandas 

apresentadas pelas coordenadorias de curso aos departamentos. 

 

18, 19, 20, 22, 23 e 24 – Integração acadêmica da graduação (dias letivos para o semestre 

2022.2). 

 

19 – Resultado dos ajustes de matrícula realizados de 15 a 18 de agosto. 

 

19 a 21 – Período de ajuste on-line de matrículas. 

 

25 – Início do segundo período letivo semestral de graduação de 2022. 

 

25/08 a 10/10 – Período de trancamento de matrícula do semestre 2022.2. 

25 e 26 – Período para encaminhamento, pelos estudantes, das solicitações de ajuste de 

matrícula excepcionais (inclusões e/ou cancelamentos de matrícula em disciplinas) para as 

coordenadorias. 



 

30 e 31 – Alunos especiais em intercâmbio – Período para matrícula junto aos departamentos 

de ensino considerando as vagas previamente estabelecidas junto à SINTER. 

 

SETEMBRO:  

01 – Disponibilização dos saldos de vagas para oferta de disciplinas isoladas e de vagas para 

aluno ouvinte pelos departamentos de ensino. 

 

2 a 5 – Período para os “Alunos Especiais” solicitarem matrícula (on-line) em disciplinas 

isoladas/alunos ouvintes. 

 

05 – Reunião do Colegiado de Departamento. 

 

6 – Resultado dos pedidos de matrícula em disciplinas isoladas requeridas junto aos 

departamentos de ensino. 

 

12 – Reunião do PPGP. 

 

19 – Reunião NDE. 

 

21 – Término do prazo para registro de provável formando do primeiro semestre letivo de 2022 

pelas coordenadorias dos cursos de graduação. 

 

26 – Reunião de Colegiado de Curso.  

 

OUTUBRO: 

03 – Reunião do Colegiado de Departamento. 

 

10 – Reunião do PPGP. 

 

10 – Término do prazo para trancamento de matrícula do semestre 2022.2. 

 

10 – Término do prazo de consolidação do PAAD 2022.2 e de seu registro no sistema PAAD, por 

ambos.  

 

11 – DEN/PROGRAD – Fechamento do sistema PAAD relativo ao semestre 2022.2. 

 

14 – Disponibilização às coordenadorias de curso dos cadastros de turmas (número de vagas da 

disciplina, percentual de retenção/reprovação do semestre anterior, horários e espaço físico) 

para conhecimento e alterações, se necessário, com o objetivo de organizar o primeiro semestre 

letivo de 2023. 

 

17 – Término do prazo para requerimento dos alunos da UFSC visando à participação no 

Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil para o semestre letivo subsequente. 

 

17 – Reunião NDE. 

24 – Reunião de Colegiado de Curso. 

 

NOVEMBRO: 

07 – Reunião do Colegiado de Departamento. 

 



07 – Publicação de edital pelo DAE com as vagas remanescentes disponíveis para 

transferências e retornos com ingresso previsto para o primeiro semestre letivo de 2023. 

 

07 a 17 – Período para requerimento das transferências e retornos junto às respectivas 

coordenadorias de curso, observados os termos do edital de vagas. 

 

08 – Devolução, pelos centros de ensino (responsáveis pelo espaço físico) às coordenadorias de 

curso, do cadastro de turmas com horários e espaços físicos devidamente alocados. 

 

14 – Reunião do PPGP. 

 

21 – Reunião NDE. 

 

28 – Reunião de Colegiado de Curso. 

 

30 – Encaminhamento ao DAE dos formulários dos requerentes cujos pedidos de transferência 

e retorno foram deferidos, conforme edital que disponibilizou as vagas, para cadastramento dos 

alunos no Cadastro Acadêmico de Graduação (CAGR). 

 

30 – Último dia para aprovação do PAAD 2023.1 pelos colegiados dos departamentos, registro 

da sua aprovação no sistema PAAD e seu encaminhamento ao respectivo conselho da unidade. 

 

DEZEMBRO: 

05 – Reunião do Colegiado de Departamento. 

 

12 – Reunião do Colegiado de Departamento.  

 

19 – Reunião de Colegiado de Curso. 

 

08 - Término do prazo de digitação e consolidação, pelas coordenadorias dos cursos, dos 

cadastros de turmas, disciplinas e currículos, no caso de estes terem sofrido alteração ou 

mudança proposta ao longo do semestre. 

 

12 – Reunião do PPGP. 

 

19 - Disponibilização do cadastro de turmas (horários 2023.1) no sistema acadêmico online. 20 

DAE. 

 

20 – Disponibilização, pelo DAE e pela SETIC, para acesso on-line, dos seguintes documentos:  

– listas de notas finais para digitação de notas pelos docentes dos departamentos de ensino;  

– lista de menção “I” referente ao semestre anterior para os departamentos de ensino;  

– lista de notas finais dos alunos especiais em disciplinas isoladas para os departamentos de 

ensino; e – atestado de matrícula dos estudantes das primeiras fases para as coordenadorias de 

curso. 

 

22 a 26 – 1ª Etapa de Matrículas – Período para renovação de matrícula, on-line, para os 

veteranos e para os ingressantes por transferências e retornos sob a orientação das 

coordenadorias de curso, referente ao primeiro semestre letivo de 2023. 

23 – Término do segundo período letivo semestral de graduação de 2022. 24 Início do recesso 

escolar. 

 



26 – Término do prazo para a entrega, pelos docentes aos departamentos de ensino, das notas 

finais e dos diários de classe referentes às avaliações dos alunos regulares e especiais, das 

notas finais complementares à menção “I” do semestre anterior e da frequência dos alunos 

ouvintes. 

 

27 – Divulgação das notas finais pelos departamentos de ensino. 

 

28 – Término do prazo para a digitação das notas finais referentes às avaliações dos alunos 

regulares do semestre e dos alunos especiais, bem como das notas finais complementares à 

menção “I” anterior pelos docentes e/ou departamentos de ensino. 

 
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. 

Contato: (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 

(o número de bolsas será ainda confirmado). Semestralmente é publicada a relação das 

disciplinas que apresentarão as respectivas monitorias. 

 

3. PROGRAMA DE MONITORIA INDÍGENA E QUILOMBOLA  
    (Instrução Normativa nº 001/2019 PROGRAD/SAAD para Monitoria Indígena e Quilombola na UFSC). 

 

4. PROGRAMAS INTERNACIONAIS e demais programas de intercâmbio acadêmico as 

     informações poderão ser obtidos em www.sinter.ufsc.br. 

 

5. CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: Resolução n. 07 MEC/CNE/CES e Resolução Normativa 

     N. 01/CGRAD/CEX. Está prevista para iniciar em 2023.1. 

 

6. DÚVIDAS SOBRE APROVEITAMENTO, NOTAS, FREQUÊNCIA E REGIME 

    DOMICILIAR consultar o capítulo IV da Resolução 17/CUN/1997. 

 

7.DEMANDAS COM O MOODLE E CAGR: encaminhar formulário on-line no link  

    https://setic.ufsc.br/ em canal de atendimento: http://chamados.setic.ufsc.br 

 

CHEFIA DO DEPARTAMENTO:  

Carolina Baptista Menezes e Fernanda Machado Lopes 

Técnicas em Educação: Cintia e Thayse 

E-mail: depto.psicologia@contato.ufsc.br 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO: 

Professoras Magda do Canto Zurba e Apoliana Regina Groff 

Técnicos em Educação: Juliana e João 

E-mail: curso.psicologia@contato.ufsc.br 
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