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Discentes em Regime Especial
1º/2020
Vagas Ofertadas
DISCIPLINA

DOCENTE(S) DIA/HORÁRIO Vagas

Argumentação e Cognição*
Processos Cognitivos e Imaginação**
Entrevista***
Consciência****
Cognição Social**

Selma Leitão

Segunda-feira,
das 09h00 às 12h30

6

Karina
Moutinho
Marina
Pinheiro
Alexsandro
Nascimento
Antonio Roazzi

Terça-feira,
das 14h00 às 17h30

5

Quinta-feira,
das 09h00 às 12h30

3

Sexta-feira,
das 14h00 às 17h30

8

Terça-feira,
das 14h00 às 17h30

4

****Início previsto para o dia 04/05/2020.
****Início previsto para o dia 05/05/2020.
****Início previsto para o dia 19/03/2020.
****Início previsto para o dia 20/03/2020.

Calendário de Inscrição, Matrícula e Aulas
MÊS

Fevereiro

Março

Abril

DATA

DESCRIÇÃO

20 a 27

Inscrição para alunos em regime especial 2020.1.
(por e-mail)

28

Resultado da seleção para alunos em Regime Especial
(no site)

28 e 29

Envio através do e-mail dos documentos necessários para
a matrícula.

02 a 04

Matrícula Presencial dos aprovados em Regime Especial

16

INÍCIO DAS AULAS DE 2020.1

13

Último dia para solicitar cancelamento de matrícula em
disciplina para os alunos em regime especial.

Resultados e maiores informações na Secretaria do Programa (CFCH – 8º andar), por telefone (2126-8272) ou através
do email www.ufpe.br/psicologiacognitiva.
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PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO/SELEÇÃO/MATRÍCULA
O/a interessado/a deve se inscrever exclusivamente através do formulário on-line nas
datas especificadas no calendário acadêmico do curso, enviando através de e-mail os
seguintes documentos, com base nos quais o professor da disciplina efetuará a seleção:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

curriculum vitae;
cópia do histórico escolar e comprovante de conclusão de curso de graduação;
uma carta de no máximo 2 páginas, explicitando os motivos pelos quais
deseja cursar a disciplina;
cópia da carteira de identidade;
cópia do CPF;
cópia do certificado de reservista (em se tratando de candidato do sexo
masculino);
cópia da certidão de nascimento ou casamento;
comprovante de quitação eleitoral;
Formulário de Matrícula, preenchido e assinado.



Formulário on-line de inscrição
E-mail para envio da documentação: cognitivaufpe@gmail.com

Atenção:





Não serão aceitas inscrições sem a documentação completa.
Toda a documentação listada acima deverá ser enviada em arquivo único, no
formato PDF, através do e-mail com o nome do candidato e o nome da disciplina
pretendida no título.
Após a conferência dos documentos, a secretaria do Programa confirmará a
efetivação da inscrição.

PROCEDIMENTO DE MATRÍCULA
Sendo aprovado/a no processo seletivo, o/a discente deve confirmar a matrícula de
forma presencial, no prazo indicado no calendário daquele semestre letivo.

