
Orientações para Matrícula em 
estágios – Currículo 8511 (novo) – 

atuais 1º ao 7º períodos 
 

PSICOLOGIA 
PUC MINAS SÃO GABRIEL 



 Solicitação de plano de estudo 

1º semestre de 2018 
 

• O planejamento dos estágios para 1º2018 está disponível no 
site do curso – www.saogabriel.pucminas.br/psicologia 

• Neste documento constam código, nome do estágio, 
supervisor, horários de supervisão, local e horário da prática 
dos estágios; 

• Solicita-se que cada aluno monte mais de um plano de 
estudos, incluindo, em cada um deles, todas as disciplinas 
teóricas pretendidas e, no máximo, o número de estágios 
previsto para cada período – por exemplo, de 2º ao 6º 
períodos, UM estágio, e de 7º ao 10º, DOIS estágios; 

• Para dúvidas, escrevam para estagiopsi.sg@pucminas.br  
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 Solicitação de plano de estudo 

1º semestre de 2018 
 

• As vagas nos estágios, assim como nas disciplinas serão 
preenchidas seguindo o critério/ordem de processamento das 
solicitações definido pelo colegiado do curso, a saber: 

 

• Média geral – quociente entre o somatório de pontos das 
disciplinas cursadas e aprovadas, pelo número de disciplina 
aprovadas – da maior para a menor média. 

 

• A partir da média de cada aluno, o SGA organiza uma “fila”, e 
de acordo com ela é que os planos de estudos são 
processados. 

 



O currículo 8511 (novo) prevê que cada aluno fará ao 
seguintes estágios, em cada período, a partir do 5º: 
 
• 5º período: Estágio I 
• 6º período: Estágio II 
• 7º período: Estágio III e Estágio IV 
• 8º período: Estágio V e Estágio VI 
• 9º período: Estágio de ênfase I e Estágio de ênfase II 
• 10º período: Estágio de ênfase III e Estágio de ênfase IV 
 



• Para cada estágio numerado – por exemplo, Estágio III – o 
aluno encontrará diferentes projetos em oferta: 

• Estágio III – Entrevista Clínica na Psicose 
• Estágio III – Saúde mental... 

 
• IMPORTANTE: a equivalência entre projetos só existe 

quando a NUMERAÇÃO atribuída ao estágio for a mesma 
 

• LOGO, se no 7º período o currículo prevê que o aluno 
cursará 1 (um) Estágio III (um estágio com numeração III) 
e 1 (um) Estágio IV (um estágio com numeração IV), o 
aluno NÃO pode cursar dois projetos com numeração III, 
e deixar de cursar o IV, sob pena de ficar devendo este 
encargo, o que afeta a integralização do currículo e a 
colação de grau. 



RESUMO – MUITO IMPORTANTE! 
 
• Cada aluno deve se matricular em um estágio de 

cada numeração prevista para o seu período, 
conforme indicado no slide 4 desta apresentação. 
 

• Se houver qualquer divergência entre o que consta 
no SGA e o que foi divulgado pela Coordenação de 
Estágios, considere o que foi divulgado pela 
Coordenação de Estágios do curso 

 
Em caso de dúvidas, escreva para  

estagiopsi.sg@pucminas.br  
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