
 
 

Calendário do Departamento/Curso de Psicologia 

2022/1 

 

CORPO DOCENTE 

Março:  

24 a 28 – Renovação de matrícula pela internet no sistema acadêmico CAGR 

23 a 30 – 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 pelos docentes e/ou departamentos de ensino. 
26 – Término do segundo período letivo semestral de graduação de 2021. 

 

Abril: 

05 a 08 – Período para ajustes de matrícula para todos os cursos de graduação  

 (on-line). Coordenadorias e departamentos – Redimensionamento do número de vagas em 

disciplinas/turmas conforme demandas apresentadas pelas coordenadorias de cursos aos departamentos. 

18 – Início do primeiro período letivo semestral de Graduação de 2022. 

18 – Reunião de Colegiado de Departamento 

18 e 19 – Período para encaminhamento, pelos estudantes, das solicitações de ajustes  

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

coordenadorias. 

18 – DEN/PROGRAD e Departamentos de Ensino – Abertura do sistema PAAD 2022.1 para 

consolidação. 

20 a 22 – Alunos especiais em intercâmbio – Período para matrícula junto aos Departamentos de ensino 

considerando as vagas previamente estabelecidas junto à SINTER/Departamento. 

25 – Reunião do Colegiado de Curso 

26 e 27 – Período para os “Alunos Especiais” solicitarem matrícula (on-line) em disciplinas  

isoladas/alunos ouvintes pelo link https://www.disciplinaisolada.ufsc.br/. 
30 – Último dia para encaminhamento ao DEN/PROGRAD de processo de reestruturação de projeto 

pedagógico (com alterações que impactem o edital do Vestibular e o cadastro do SISU) para, se aprovado 

pela CEx e pela CGRAD, entrar em vigor no ano letivo de 2023. 

 

Maio: 

02 – Reunião do Colegiado de Departamento 

09 – Reunião do PPGP 

16 – Reunião NDE  

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

ANDIFES de Mobilidade Estudantil para o semestre letivo subsequente. 

23 – Reunião de Colegiado de Curso 

30 – Disponibilização às coordenadorias de cursos dos cadastros de turmas (número de vagas da  

disciplinas, 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  

2022. 

 

 

https://www.disciplinaisolada.ufsc.br/


30- Encontro pedagógico do curso de Psicologia 

31 – Término do prazo para recebimento pela UFSC dos requerimentos dos alunos de outras IFES  

referentes à participação no Programa ANDIFES de Mobilidade Estudantil para o semestre letivo  

subsequente. 

 

Junho: 

01 – Término do prazo para o trancamento de matrícula 

01 – Colegiados dos departamentos e conselhos das unidades – Término do prazo de consolidação do 

PAAD 2022.1 e de seu registro no sistema PAAD, por ambos. 

06 – Reunião do Colegiado de Departamento 

07 – DAE – Encaminhamento às coordenadorias de curso de expediente informando o número de vagas 

disponíveis (NVD) remanescentes com vistas à manifestação sobre a ocupação dessas (transferências e 

retornos e sua distribuição por incisos e critérios). 

13 – Reunião do PPGP 

15 –  Devolução pelos centros de ensino (responsáveis pelo espaço físico) às coordenadorias de cursos do 

cadastro de turmas com horários e espaços físicos devidamente alocados. 

20 – Reunião NDE 

20 – Centros/Coordenadorias – Devolução, pelos centros de ensino (responsáveis pelo espaço físico) às 

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

27 – Reunião de Colegiado de Curso  

29/06 a 07/07 – Período para requerimento das transferências e retornos junto às respectivas  

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

29-  Publicação das vagas de estágio obrigatório, por cada ênfase, no Fórum de Graduação- CAGR, com os 

detalhes de seleção. 

30- Seminário de apresentação, pelas coordenações das ênfases, das vagas de estágio ofertadas em 2022.2. 

 

Julho: 

04 – Reunião do Colegiado de Departamento 

11 – Reunião do PPGP 

11 a 15-  Período ampliado para seleção de estagiárias/os/es do semestre 2022.2. 

15 – 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) 

18 – Reunião NDE 

20 – Centros/Coordenadorias – Devolução, pelos centros de ensino (responsáveis pelo espaço físico) às 

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

25 – Reunião de Colegiado de Curso 

25 –Coordenadorias – Último dia para publicação, na página eletrônica do curso, de todos os planos de 

ensino das disciplinas que serão oferecidas em 2022.2, os quais já deverão ter sido analisados pelos NDEs 

e aprovados nos colegiados de curso. 

29 – Colegiados dos departamentos – Último dia para aprovação do PAAD 2022.2 pelos colegiados dos 

departamentos, registro da sua aprovação no sistema PAAD e seu encaminhamento ao respectivo conselho 

da unidade. 

 

Agosto: 

01 – Reunião do  Departamento de Psicologia  

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; e  

– atestado de matrícula dos estudantes das primeiras fases para as coordenadorias de cursos. 



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 pelos docentes e/ou departamentos de ensino. 
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 do segundo 

semestre letivo de 2022, com orientação das coordenadorias de curso. 

03- Entrega dos documentos obrigatórios de estágio de 2022.2 (contendo relatório, atestado de 

horas, registro documental das atividades e folha de identificação). 

15 – DAE – Encaminhamento dos relatórios de controle do Prazo Disponível para Integralização 

Curricular (PDIC), de formulários de controle e avaliação PEC-G, bem como dos históricos escolares dos 

formandos para as coordenadorias dos cursos. 

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

 

 
Gestão 2021/2023: Professoras Magda e Apoliana 

Técnicos em Educação: Juliana e João 

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

 

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. Programas Internacionais e demais programas de intercâmbio acadêmico as 

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

 

4. Dúvidas sobre aproveitamento, notas, frequência e regime domiciliar consultar o capítulo IV da 

Resolução 17/CUN/1997. 


