
Diante das dúvidas recorrentes de alunos e professores acerca da situação das turmas 

ofertadas tanto no período regular quanto no período especial, elaboramos este 

documento para esclarecer os questionamentos mais frequentes. 

1. Todas as turmas de disciplinas ofertadas no período regular do 1º semestre

letivo de 2020 estão suspensas, com as matrículas vigentes. Assim, é

necessário aguardar a retomada do Calendário Acadêmico para dar andamento

àquelas disciplinas.

2. A Res. 44/20-CEPE possibilita a continuidade dos trabalhos de monografia e

estágio de forma remota. Em reunião conjunta do Departamento e Colegiado do

curso decidiu-se que esta continuidade somente se aplicaria às Monografias,

tendo em vista que está suspensa a realização de atividades de estágio

profissional em Psicologia.

3. A Res. 59/20-CEPE prevê abertura de turmas de disciplinas, inclusive

monografia e estágios no período especial 1/2020. Pela mesma razão acima

citada, Departamento e Colegiado decidiram que somente se aplicaria para

monografia e disciplinas obrigatórias e optativas possíveis de serem realizadas

de forma remota.

Sobre as disciplinas Monografia I e Monografia II 

1) O Art. 4º da Resolução nº 44/20-CEPE autoriza a continuidade das atividades

didáticas orientadas de trabalho de conclusão de curso, de forma remota, durante

a suspensão do calendário acadêmico, desde que atendidas algumas condições,

dentre elas que as bancas de defesa possam ocorrer de forma remota, havendo as

condições necessárias para a sua realização e concordância dos envolvidos

(orientando, orientador e banca de avaliação).

Foi decidido em reunião conjunta do DEPSI e Colegiado do Curso que cada

professor orientador somente poderia dar continuidade às orientações de forma

remota nestas disciplinas se todos os estudantes matriculados sob sua orientação

estivessem de acordo com o plano de ensino reformulado e aprovado pelo

departamento e colegiado do curso. Para que ficasse o registro, isto deveria ser

informado à Coordenação do curso pelo professor orientador, mediante o envio para

o e-mail da coordenação da nova Ficha 2 aprovada e da lista de nomes de seus

orientandos com os respectivos endereços de e-mail, para que a coordenação 

pudesse solicitar anuência deles. 
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Portanto, a resolução 44/20 prevê a continuidade das atividades acadêmicas já 

iniciadas no primeiro semestre regular de 2020 e autoriza a COPAP a liberar as 

turmas das disciplinas concluídas para lançamento de notas. Não há nesta 

resolução autorização para abertura de turmas para o segundo semestre regular de 

2020, até porque o primeiro semestre regular de 2020 ainda não encerrou, pois o 

Calendário Acadêmico está suspenso. 

2) A Resolução 59/20-CEPE, que regulamenta o ensino remoto emergencial no

Período Especial 1/2020, autoriza a abertura de turmas de disciplinas, dentre elas

as de monografia, desde que aprovadas pelos departamentos e colegiados de

curso. O tema também foi pauta de reuniões conjuntas e foi decidido que os

professores poderiam solicitar a abertura de turmas de Monografia I e/ou Monografia

II para possibilitar a matrícula daqueles estudantes que quisessem dar continuidade

aos trabalhos. Da mesma forma a Ficha 2 teria que ser adaptada e aprovada e teria

que haver anuência dos estudantes para a realização da matrícula.

Isto possibilitou a abertura das turmas de Monografia I e Monografia II, no 2º e 3º

ciclos do período especial, bem como a realização da matrícula dos alunos que

deram anuência para isto.

Mas é necessário lembrar que estão também vigentes as turmas de Monografia I e

Monografia II abertas no período regular do 1º semestre letivo de 2020 (excetuando-

se, obviamente, aquelas cujos professores encerraram após o lançamento das notas

dos alunos).  Portanto, estão com matrícula vigente em Monografia I e Monografia II

tanto os alunos matriculados no período regular como no período especial, sendo

que há alunos com matrícula vigente nos dois períodos (regular e especial).

Disciplinas obrigatórias e optativas do período especial – Resolução 59/2020-

CEPE – situação no histórico escolar 

1) Disciplinas ofertadas somente no período regular do 1º semestre/2020: aguardar a

retomada do calendário acadêmico.

2) Disciplinas ofertadas somente no Período Especial 1 (em qualquer ciclo), inclusive

Monografia I e Monografia II:

a) Docente: deverá lançar as notas e frequências, no Portal do Professor;

b) Discente:

i) Poderá solicitar o cancelamento da matrícula em disciplina do período

especial dentro do período previsto no cronograma da disciplina. Lembrando



que não é possível realizar cancelamento de matrícula após o lançamento 

da nota.  

ii) A disciplina será concluída com o lançamento da nota e encerramento da 

turma pelo docente responsável. 

3) Disciplinas ofertadas simultaneamente no período regular do 1º semestre/2020 e no 

período especial (em qualquer ciclo) inclusive Monografia I e Monografia II: 

a) Docente: deverá lançar as notas e frequências, no Portal do Professor, na turma 

do período especial; 

b) Discente:  

i) Poderá solicitar o cancelamento da matrícula em disciplina do período 

especial dentro do período previsto no cronograma da disciplina. Lembrando 

que não é possível realizar cancelamento de matrícula após o lançamento 

da nota. 

ii) Matriculado simultaneamente em turmas diferentes da mesma disciplina no 

período regular do 1º semestre letivo de 2020 e no período especial (em 

qualquer ciclo): 

Situações possíveis no 

período especial 

(qualquer dos ciclos) 

Situação no semestre regular 

“Cancelado” 

A matrícula na mesma disciplina está vigente 

no período regular, portanto, está garantido 

ao estudante o direito de continuar a cursar 

disciplina na retomada do calendário 

acadêmico. 

“Reprovado por nota” ou 

“Reprovado por frequência” 

A matrícula na mesma disciplina está vigente 

no período regular, portanto, está garantido 

ao estudante o direito de continuar a cursar 

disciplina na retomada do calendário 

acadêmico. 

Aprovado 

O estudante deverá solicitar o cancelamento 

da matrícula vigente na mesma disciplina no 

período regular. 

 

 

 

 



 

Lançamento de notas 

 

1) O lançamento de notas das disciplinas do curso de Psicologia deve ser feito via 

Portal do Professor, pois o curso ainda não está no SIGA. 

 

2) Para as turmas de Monografia (I e II) que estão sendo continuadas nos termos da 

Resolução 44/20: A COPAP está autorizada, de modo excepcional e a qualquer 

momento, a liberar a turma da disciplina concluída para o lançamento de nota e 

frequência pelo docente responsável, a pedido da Coordenação do Curso. Portanto 

o professor deverá fazer esta solicitação via e-mail, para a Coordenação do Curso, 

informando o código, o nome e a turma da disciplina que está concluída e precisa 

ser liberada para lançamento de nota. 

 

3) Disciplinas obrigatórias, inclusive Monografia I e Monografia II, e optativas do 

período especial: Conforme Res. 59/20-CEPE: o docente responsável por turma de 

disciplina ofertada no período especial deverá lançar as notas e as frequências em, 

no máximo, 5 dias úteis após o encerramento da disciplina. Todas as turmas do 

Período Especial estão liberadas para lançamento de notas 

 

Lembrando que para conclusão da Monografia II, no período regular ou no período 

especial, é necessária a realização de banca de avaliação nos termos da Resolução 

44/20 e, no que couber, do Regulamento de Monografia do Curso. 

 

 

Em 24/08/2020 
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