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CALENDÁRIO  2022.2  PPGP-UFAL

Sejam todos bem-vindos para mais um semestre no Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia UFAL.

 

Período Letivo – 12/09/2022  até  16/12/2022:

 
- Matrículas On-line SIGAA:
29/08/2022 até 05/09/2022
 

- Ajustes das matrículas On-line SIGAA :
12/09/2022 até 18/09/2022 
(o sistema ainda estará aberto para ajustes nas matrículas das disciplinas. Depois de 18 de setembro,
qualquer discente que não tenha conseguido realizar a matrícula nas disciplinas nesses dois perío-
dos, deverá encaminhar e-mail para a Coordenação solicitando a realização das mesmas.)
 

 Orientações para as matrículas nos Componentes Curriculares do semestre vigen-
te:

         APENAS para os Ingressantes em 2022.1 fazerem as matrículas: 

Disciplinas Obrigatórias – Procurar as Turmas no SIGAA.

- MPSI-071 Subjetividades, Políticas e Processos Psicossociais*

- MPSI-080 Saúde, Clínica a Práticas Psicológicas**
*Apenas para os alunos da Linha 1;
**Apenas para os alunos da Linha 2.

Atividades Complementares Obrigatórias – Todos de 2022.

- MPSI-032 Seminário de Pesquisa II;
-  MPSI-120  Estágio  Docência  (para  os  que  ainda  não  fizeram  e  farão  no  semes-
tre 2022.2, enviar Formulário de Encaminhamento+Cronograma e Ementa da disciplina
do estágio ou Relatório Final- quem já finalizou o estágio, que se encontram na página
do Mestrado, para o e-mail da coordenação  coordenacao.ppgpsi@ip.ufal.br ).).



OBS: Se estiver sendo ofertada alguma disciplina Eletiva e o ingressante quiser cur-
sar, desde que não haja choque de horários com as obrigatórias desse segundo semestre e
se o(a) orientador(a) estiver de acordo, o ingressante poderá fazer a matrícula normal-
mente. 

         APENAS para os Ingressantes em 2021.1 fazerem as matrículas:

Disciplinas Obrigatórias

-  MPSI-065 Orientação de Dissertação IV**
**Cada ingressante junto com o seu orientador, mas neste semestre irão se matricular em
uma única turma sem docente definido, que já se encontra criada  no SIGAA.

Atividade Complementar Obrigatória
-  MPSI-120 Estágio em Docência  (se matricular apenas quem ainda não fez e fará no
semestre 2022.2, enviar Formulário de Encaminhamento+Cronograma e Ementa da dis-
ciplina do estágio ou Relatório Final- quem já finalizou o estágio, que se encontram na
página do Mestrado, para o e-mail da coordenação  coordenacao.ppgpsi@ip.ufal.br ).

As informações acima são referentes aos períodos de matrículas e em quais componentes
cada turma deve   se matricular  . 

Ufa...acho  que  não  esqueci  de  nada,  mas  qualquer  dúvida  não  hesitem  em  nos
perguntar :) 

Nós da Coordenação, estaremos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Polyanna e Graça.


