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 Quem deve fazer solicitação de plano de estudo 

1º semestre de 2018 
 

• Todos os alunos que desejarem se matricular em disciplinas 
do curso, para o 1º semestre de 2018.  

 

• É de total responsabilidade do aluno verificar o quadro de 
horários de aulas referente ao 1º semestre de 2018, 
implantar corretamente as opções de planos de estudo e 
respeitar as datas e os horários divulgados pela Secretaria 
Acadêmica para a realização da referida solicitação. 

 



 Solicitação de plano de estudo 

1º semestre de 2018 
 

• O aluno deve informar-se dos códigos e horários das 
disciplinas e dos pré-requisitos das mesmas, divulgados no 
site do curso; 

 

• 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 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; 

 



Matrícula 1º/2018 
 

1ª ETAPA: Solicitação do Plano de estudo 

• De 21 de novembro a 13 de dezembro de 2017 

• SGA – ALUNO – Serviços Acadêmicos – Matrícula 

 

2ª ETAPA: Confirmação e alteração do Plano de Estudo 

• De 18 e 19 de dezembro de 2017; 

• No dia 18 ou 19/12 de 2017 – PLANTÃO PRESENCIAL DO 
COLEGIADO 

 

3ª ETAPA: Adesão ao contrato de prestação de serviços 
educacionais – 12 de janeiro de 2018 



Matrícula 1º/2018 
 

MATRÍCULA FORA DO PRAZO 

17 de janeiro a 09 de fevereiro de 2018 

 

4ª ETAPA: Alteração de matrícula – Solicitação de 
disciplinas de outro turno, curso ou unidade (a partir 
de 17 de janeiro de 2018) - depende do 
processamento do colegiado, que entra em recesso 
em 22 de dezembro, retornando em 01 de fevereiro 
de 2018. 

 

 



 
Etapas do processo de matrícula 

Solicitação do 

Plano de Estudos 

Alteração/confirmação 

do Plano de Estudos 
Aceite ao Contrato 

Processamento 

interno 

Efetivação da 

matrícula 

1. Plano de estudos 

confirmado 

2. Pagamento 1ª parcela 



Acesse o SGA e vá em 

SERVIÇOS ACADÊMICOS  

e depois em 

MATRÍCULA 



Clique 1ª ETAPA: 

SOLICITAÇÃO DE 

PLANO DE ESTUDO 



Clique nas 

DISCIPLINAS 

que irá cursar 



As disciplinas, ao serem 

selecionadas, irão preencher 

o QUADRO DE HORÁRIOS...  

...e as DISCIPLINAS 

SELECIONADAS 

ficam listadas 



É possível criar 

VÁRIAS OPÇÕES de 

plano de estudo 



Ao final de 

cada opção,  

CONFIRMAR   

o plano de 

estudo. 



Depois de solicitado o plano de estudos, aguardar o 
processamento interno para confirmar e/ou alterar 

a matrícula. 



Confirmação do Plano de Estudo via web 

 

• Dias 18 e 19 de dezembro de 2017. 

• O aluno deverá consultar e conferir o Plano de Estudos 
processado na etapa anterior, confirmá-lo, se for o 
caso, através do SGA, no link “Consulta do Plano de 
Estudos processado”. 

• É condição essencial para a confirmação do plano de 
estudo, após o processamento, a solução de quaisquer 
pendências financeiras com a Universidade.  



Alteração do Plano de Estudo via web 

 

• Caso não concorde com o plano de estudo processado na 
etapa anterior, o aluno deverá clicar no link “Alteração de 
matrícula”, para alterá-lo.  

• A alteração de matrícula será automática para as 
solicitações em que os requisitos a seguir sejam cumpridos:  

a. não poderá haver coincidência de horários 

b. o aluno deverá cumprir os requisitos exigidos para a 
disciplina 

c. exista vaga na disciplina solicitada 

 

O período da alteração é do dia 18 a 19/12/2017. 



Plantão de matrícula feito pelo colegiado 
18 ou 19 de dezembro 

 
O que pode ser resolvido: 
• Pode ser feita a matrícula para aqueles que deixaram de 

fazer a solicitação de plano de estudos 
• O plano de estudos pode ser conferido e confirmado (o que 

em princípio, deve ser feito pelo SGA) 
• Podem ser incluídas disciplinas teóricas em turno inverso ao 

do aluno 
• Podem ser incluídos grupos de monografia no turno inverso 

ao do aluno, desde que previstos pela Coordenação de 
Monografia 

• NÃO PODERÃO SER INCLUÍDOS ESTÁGIOS NO TURNO 
INVERSO AO DO ALUNO – SÓ PODE SER FEITO NA 4ª ETAPA 



IMPORTANTE 

 

• Caso o aluno não tenha o pré-requisito ou as vagas da(s) 
disciplina(s) solicitada(s) tenham se esgotado, a 
coordenação do curso tem autonomia para cancelar a 
disciplina solicitada, no ato do processamento interno, 
sendo resguardado ao aluno o direito de alterar o plano 
de estudo, conforme escala de alteração de plano de 
estudo, sem garantia de vaga. 

• O aluno que não confirmar/alterar seu plano de estudo, 
no período de 18/12 a 19/12/2017, não terá a sua 
matrícula efetivada, devendo efetuá-la no período de 
17/01 a 09/02/2018 (matrícula fora do prazo). 



Planejamento de estágios para 1º2018 
 
• Será divulgado no site do curso – 

www.saogabriel.pucminas.br/psicologia 
  

http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia
http://www.saogabriel.pucminas.br/psicologia

