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EDITAL Nº 003/2022

PROCESSO Nº 23106.113217/2022-10

 

FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES E PARA SOLICITAÇÃO DE
INCLUSÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOS GRADUANDOS DO CURSO DE PSICOLOGIA

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - 2022/2

 

1. FINALIDADE

Este Edital tem por finalidade estabelecer o cronograma para a entrega dos comprovantes das a�vidades
complementares realizadas pelos discentes do curso de Graduação em Psicologia e para a solicitação de
inclusão dos créditos correspondentes no histórico escolar, em conformidade com o Regulamento de
A�vidades Complementares do Curso de Graduação em Psicologia do Ins�tuto de Psicologia da
Universidade de Brasília. 

 

2. DO REGULAMENTO

O regulamento deve ser acessado na página: 

h�ps://cursodepsicologiaunb.wordpress.com/regulamento/.  

 

3. DOS PROCEDIMENTOS

Os procedimentos para solicitação e a documentação necessária constam do Capítulo II, Art. 4º do
Regulamento das A�vidades Complementares do Curso de Graduação em Psicologia da UnB, acessível
conforme item 2 deste Edital.  Os formulários necessários estão anexados ao Regulamento.

 

4. DA EXCEPCIONALIDADE

No segundo semestre le�vo de 2022, excepcionalmente, os alunos poderão entregar a�vidades
complementares desenvolvidas - ou seja, iniciadas e concluídas - no período de 18 meses que antecede a
data de publicação deste edital, desde que ainda não integralizadas.

Para efeitos deste Edital, excepcionalmente, o es�pulado nos incisos I e X do Art. 4º do Regulamento não
deverão ser considerados.  

 

5. DO CRONOGRAMA

 

PERÍODO PROCEDIMENTO RESPONSÁVEL 

04/10/2022 DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES Coordenação de
graduação do IP

04/10/2022
 a 

09/10/2022 

Solicitação de inclusão dos créditos de A�vidades Complementares com
os documentos definidos no Regulamento via formulário eletrônico  LINK

PARA ENVIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
no formato PDF (Único), até as 23:59 do dia 09/10/2022 

Aluno do curso de
graduação em

Psicologia 

10/10/2022 Validação das documentações enviadas no período de solicitação de Coordenação de

https://cursodepsicologiaunb.wordpress.com/regulamento/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOe5e3Iort-kUSJZ3OcH4TauYPY14o2DqSyWC8CAfzzINsfw/viewform
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a 
13/10/2022

inclusão de A�vidade Complementar dos discentes de graduação graduação do IP

Até
16/10/2022

Correção pelo estudante da documentação analisada pela coordenação de
graduação Estudante

17/10/2022 
a 

20/10/2022

Abertura do processo de A�vidades complementares, disponibilização aos
estudantes e envio para a Comissão de Aproveitamento de Estudos

Coordenação de
graduação do IP

24/10/2022 
a 

28/10/2022

Análise das solicitações de inclusão de A�vidade Complementar dos
discentes de graduação pela comissão de a�vidades complementares 

Comissão de
Aproveitamento de
Estudos do Curso de
Psicologia (CAE/IP) 

31/10/2022 Divulgação do resultado preliminar a par�r das 18 horas Coordenação de
graduação do IP 

01/11/2022
a

03/11/2022

Solicitação de recurso para revisão do resultado da pontuação via
formulário eletrônico LINK PARA RECURSO DE ATIVIDADES

COMPLEMENTARES no formato PDF(Único), até as 23:59h do dia
03/11/2022 

Aluno do curso de
graduação em

Psicologia 
 

04/11/2022
a

05/11/2022
Análise do recurso 

Comissão de
Aproveitamento de
Estudos do Curso de
Psicologia (CAE/IP) 

07/11/2022 Divulgação do resultado do recurso e do resultado final a par�r das 18
horas

Coordenação de
graduação do IP 

 

08/11/2022
 a 

11/11/2022

Encaminhamento da decisão da Comissão de Aproveitamento de Estudos
do Curso de Psicologia ao posto avançado da Secretaria de Administração

Acadêmica (SAA-PA-FE) da Universidade e divulgação do resultado aos
discentes   

Coordenação de
graduação do IP 

 

14/11/2022 
a 

16/11/2022

Prazo para recurso final junto ao Colegiado de Graduação de Extensão do
Ins�tuto de Psicologia, até as 12:00h do dia 07/11/2022

Aluno do curso de
graduação em

Psicologia 
 

A correção da documentação enviada será realizada a par�r do mesmo link preenchido para a solicitação
de a�vidade complementar. Não será possível fazer novas solicitações de a�vidades complementares
dentro ou após o período de validação de documentação. 

Documentos comprobatórios não são passíveis de validação de documentação, portanto, não podem ser
incluídos, excluídos ou alterados após o envio da solicitação de a�vidade complementar. São exemplos de
documentos comprobatórios: Cer�ficados, Declarações, publicações, dentre outros. 

 

6. DOS RECURSOS

 

O preenchimento da tabela de iden�ficação da a�vidade complementar é de responsabilidade do
estudante e a sua análise é de critério técnico da comissão de a�vidades complementares. Portanto, não
é possível recurso devido a erro de preenchimento por vício de forma na solicitação, tampouco será
analisada durante o período de validação de documentação. 

O recurso deverá ser encaminhado através do preenchimento do formulário eletrônico disponível no link:
(Clique aqui para preencher o formulário de recurso), no formato PDF, até às 23 horas e 59 minutos do
dia 03/11/2022.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4bR67yQxwqEU-sV2x2mjythRUB-hwx2eXCIkGcGodsOntw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl4bR67yQxwqEU-sV2x2mjythRUB-hwx2eXCIkGcGodsOntw/viewform
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Documento assinado eletronicamente por Goiara Mendonca de Cas�lho, Presidente da Comissão
de Aproveitamento de Estudos do Ins�tuto de Psicologia, em 04/10/2022, às 15:09, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8728586 e
o código CRC 1E94B406.

Referência: Processo nº 23106.113217/2022-10 SEI nº 8728586


