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REOPÇÃO: (1 vaga para 2013/1) 

 
Para alunos matriculados na Universidade Federal de Pelotas em cursos da mesma área, seguido 
de cursos que tenham o maior número de disciplinas aproveitáveis.  
 

a) não será aproveitada vaga para candidato que venha a ocupar, integralmente, o primeiro semestre do 
Curso de Psicologia; 
b)terá preferência o candidato que tiver maior número de disciplinas aproveitáveis no Curso de 
Psicologia, proporcionando-lhe um maior avanço na grade curricular; 
c) será levada em consideração à média das notas obtidas nas disciplinas aproveitadas. 
 
Obs: A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:  
- Maior número de créditos aproveitáveis cursados;  

- Média das notas obtidas nas disciplinas aproveitáveis;  

- Menor número de reprovações nas disciplinas aproveitáveis.  
 

 
 
REINGRESSO: ( sem vagas para 2013/1) 
 

A classificação nessa categoria de utilização de vaga dar-se-á da seguinte maneira: 
 

a) terá prioridade o candidato que tiver o maior número de disciplinas cursadas e aproveitadas, e maior 
carga horária em disciplinas obrigatórias e optativas; 
b) será levado em consideração o menor tempo de desligamento da Universidade Federal de Pelotas, 
limitando-se em 5 (cinco) anos de afastamento; 
c) em caso de empate dos candidatos, a média das disciplinas aproveitadas será o critério adotado. 
 
Obs: A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:  
- Maior número de créditos aproveitáveis cursados;  

- Média das notas obtidas nas disciplinas aproveitáveis;  

- Menor número de reprovações nas disciplinas aproveitáveis.  
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TRANSFERÊNCIA: (1 vaga para 2013/1) 
 
Os critérios para esta modalidade são:  

 
a) A vaga será ocupada preferencialmente por candidato oriundo de cursos de Psicologia, seguidos de 
candidatos oriundos de cursos da área de ciências humanas, ciências da saúde e ciências exatas, nesta 
ordem;  
b) não será aproveitada vaga para candidato que venha a ocupar, integralmente, o primeiro semestre do 
Curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas; 
c) o candidato deverá ter 75% (setenta e cinco) de aproveitamento das disciplinas do primeiro semestre 
do Curso de Psicologia. 
 
Obs: A classificação dos candidatos obedecerá aos seguintes critérios:  
- Maior número de créditos aproveitáveis cursados;  

- Média das notas obtidas nas disciplinas aproveitáveis;  

- Menor número de reprovações nas disciplinas aproveitáveis.  
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