
EDITAL nº 218/2014,
de 23 de dezembro de 2014

 PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR – 2015/1 
 ( Art. 48, do Regimento Geral)

A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade do Planalto Catarinense – UNIPLAC e a Secretaria
Acadêmica, no uso de suas atribuições, nos termos do Regimento Geral e da legislação vigente,  abrem
inscrições e matrículas para o curso de:

 Curso Complementar para a Formação de Professor de Psicologia

Curso Local Vagas

Curso Complementar para a Formação de Professor de 
Psicologia

Lages 30

 
Observação: Turno – Conforme cronograma

 PÚBLICO ALVO:  
            Portadores de diploma de nível superior, em cursos da área de Psicologia/Bacharelado. 
            Alunos em Curso de Psicologia.

 DATA, LOCAL, HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES:
Data: 05/01/2015 a 13/02/2015
Local:Unidade de Apoio, onde o curso está  vinculado 

Horários:
a) 05/01 a 31/01/2015, das 13h às  19h
b) 02/02 a 13/02/2015, das 09h às 11h30min, das 14h às 17h e das 18h às 21h
Horário de atendimento bancário da UNIPLAC – Banco Santander
Das 14h às 20h30min (segunda a sexta-feira)

 TAXA DE INSCRIÇÃO + MATRÍCULA (1ª parcela)
R$ 20,00 (vinte reais) + mensalidade do curso

 PROCESSO SELETIVO
Análise da documentação do curso superior da área de Psicologia (Coordenação de Curso)



✔ DISCIPLINAS A SEREM MATRICULADAS COM OS RESPECTIVOS 
SEMESTRES E CURSOS

2015.1
Teorias da Educação e da Aprendizagem (com a 4 fase ) – será  oferecida em 2015/1
(disciplina em EAD)
COM GRUPO: Educação Física EaD (Bacharelado)/ Letras
Didática (com a 4 fase) – será oferecida em 2015/1  (disciplina presencial)
 COM GRUPO: Educação Física EaD (Bacharelado)/ Letras
Filosofia da Educação (com a 3 fase) – será oferecida em 2015/1
(disciplina em EAD)
COM GRUPOS:  G1: Artes Visuais/ Música/ Educação Física (Lic. Bel)
G2: Matemática/ Letras/ Pedagogia /Ciências Biológicas
 Libras (5 fase) – será oferecida em 2015/1
COM GRUPO: Pedagogia / Educação Física EaD
 
Saúde e Meio Ambiente (com a 3 fase de Pedagogia) – será oferecida em 2015/1
 
Docência em Psicologia (exclusiva do curso)
 
2015.2
Estruturas da Educação e Políticas Públicas (com a 6 fase) (somente em 2015/2)
Estágio em Psicologia (exclusiva do curso)
Libras (referente ao 6º sem - somente em 2015/2)
Seminários da Educação e Diversidade (com a 4ª fase de Pedagogia) (somente em 2015/2)
 
2016.1
Pensamento, Linguagem e Desenvolvimento humano (com a 1 fase de Pedagogia) (se fechar turma em
2015/1 ou 2016/1)
Língua portuguesa (com a 1 fase de qualquer Licenciatura) (se fechar turma em 2015/1 ou 2016/1)
Estágio (exclusiva do curso)

 INÍCIO DAS AULAS E HORÁRIO:
Conforme Calendário Acadêmico 2015/1

DOCUMENTOS  PARA INSCRIÇÃO E  MATRÍCULA (autenticados na UNIPLAC, sem  
custos):

 Diploma de curso superior (Área de Psicologia)  (2 cópias) – para Egressos 
 Histórico do curso superior (Área de Psicologia) (original e 1 cópia) – para Egressos
 Histórico do curso superior (Área de Psicologia) (original) –  em curso
 Declaração de regularidade acadêmica ou Atestado de matrícula e frequência (original) – em 

curso
 Cédula de identidade: (2 cópias). (Para mulheres: certidão de casamento e cédula de identidade

deverão ter nomes completos e iguais).
 Cédula de identidade e CPF da mãe do(a) acadêmico(a) (1 cópia de cada documento)
 Certidão de casamento ou nascimento  (2 cópias).
 Cadastro de pessoa física – CPF : (2 cópias). 
 Título de eleitor e comprovante da última votação (1 cópia).
 Certificado de reservista (para homens)  (1 cópia).
 Comprovante de residência – água, luz ou telefone (1 cópia).
 Requerimento preenchido (formulário próprio da UNIPLAC).



 CRITÉRIOS  DO PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS:
 -  Ordem de inscrição (nº do protocolo)

   
OBSERVAÇÕES:

1. Para egressos de Cursos da área de Psicologia, a matrícula só será efetivada, após análise e
parecer do Colegiado do Curso de Psicologia/UNIPLAC.

2. Toda e qualquer inscrição com documentação incompleta,  acarretará na desclassificação do
aluno.

3. A  adulteração  de  qualquer  elemento  da  cópia  da  cédula  de  identidade  em relação  a  sua
original, a não-veracidade do histórico escolar da Graduação, do certificado ou diploma do
Curso Superior, verificada a qualquer tempo, implicará o cancelamento da inscrição.         

4. À UNIPLAC reserva-se o direito de não oferecer o curso, caso não se  confirme, no mínimo, o 
preenchimento de  75%  das vagas oferecidas.

5. O edital possui validade até o preenchimento das vagas de cada curso.
6. O apostilamento se dará somente após a integralização do Curso de Psicologia – Bacharelado.
7. Caso  o  aluno  não  conclua  o  Curso  de  Psicologia  –  Bacharelado,  receberá  apenas  uma

declaração das horas cursadas no Curso Complementar para a Formação de Professores de
Psicologia. 

8. Não  será  concedido  nenhum  tipo  de  bolsa  de  estudo  para  pagamento  das  mensalidades,
referente ao Curso Complementar para a Formação de Professor de Psicologia.

Lages, 23 de dezembro de 2014

                               Ivone Catarina Freitas Buratto                      Vera Rejane Coelho
                 Secretária Acadêmica                              Pró-Reitora de Ensino
                    Portaria nº025/09                                     Portaria nº 072/14   


