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 Tendo em vista o período de excepcionalidade da pandemia do novo coronavírus e a 

necessidade de suspensão das atividades letivas no período de 16 de março a 20 de setembro de 

2020, bem como com o cancelamento das práticas presenciais de estágio até o momento presente 

(agosto/2021), os membros da COE, visando atender à demanda exclusivamente dos alunos 

cursando o atual 10◦ período (ingressantes em 2016), reformularam dois critérios do documento 

oficial para a solicitação de compactação de horas de estágios curriculares obrigatórios. 

 A mudança diz respeito especificamente às orientações de número 1 e 5 presentes no 

documento oficial para solicitação de compactação de estágios curriculares obrigatórios, que 

passam a ser entendidas da seguinte forma: 

       

1- Para pleitear a compactação do estágio obrigatório semestral - 125 horas da ênfase II 

(segundo semestre de 2021) do curso de Psicologia (Processos Psicossociais em Saúde, 

Desenvolvimento e Processos Educativos ou Investigação Científica), o aluno (a) deverá 

enviar um documento redigido e assinado ao Presidente da COE, solicitando a compactação 

pretendida, considerando a carga horária máxima de 30 horas semanais. Assim, não há a 

exigência de período mínimo para a solicitação; 

5- Estudantes do atual 10º período (ingressantes em 2016) podem solicitar a compactação de 

125 horas do estágio obrigatório em uma das três ênfases do curso de Psicologia: Processos 

Psicossociais e da Saúde, Processos e Contextos Educacionais e Psicologia e Processos de 

Investigação Científica. Para tal, o discente deve enviar o documento de solicitação de 

compactação devidamente preenchido e assinado ao Presidente da COE. 
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