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AO ALUNO QUE ENTRA NO 5º ANO 
 

Você estará cursando, a partir de agora 2 núcleos anuais,  e este é o momento 

em que fazemos o levantamento das escolhas dos alunos para distr ibuição 

entre os núcleos oferecidos. Após procurar nos plantões as informações sobre 

as propostas de núcleos e ler atentamente o catálogo, você deverá preencher o 

formulário que está no site  http://www.pucsp.br/alunos/grades-psicologia 

salvar e enviar anexado para o e -mail registropsico@pucsp.br  no dia 13/09/19.  
 

SIGA O PROCEDIMENTO: 

 Você deverá escolher 4 núcleos entre os 17 núcleos apresentados.  

 Ao escolher os 4 núcleos, preencha os quadrados atribuindo a eles os símbolos X1, 

Y1, X2, Y2 que indicam ordem de preferência decrescente.  

 

     X1              Y1       X2                   Y2  

 

 

 As opções não devem ser repetidas, isto é, um núcleo não deverá 

aparecer 2 vezes nos espaços de opções.  

 Em seguida, componha blocos de 2 núcleos; 

 Bloco de sua preferência:  

 

____________________  +  ____________________ 

X1     Y1 

 Caso você não consiga apenas o núcleo Y1, que bloco você 

indicaria como sua 2ª opção:  

 

______________  +  ____________  ou    ____________  +  ____________ 

  X1       X2         X1    Y2  
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 Caso você não consiga apenas o núcleo X1, que bloco você 

indicaria como sua 3ª opção:  

 

______________  +  ____________  ou    ____________  +  ____________ 

Y1     X2         Y1        Y2 

 

 Indique aqui a 4ª opção restante:  

 

____________________ +  ____________________ 

X2     Y2 

 Ao fazer essas combinações, você deve ter claro as implicações decorrentes 

(núcleos de um mesmo foco, vários núcleos de trabalhos semelhantes ou não, 

núcleos de mesma abordagem teórica ou não).           

 A partir dessa análise você está em condições de preencher o formulário, registrando 

os blocos de sua escolha (1ª à 4ª opção). 

 

IMPORTANTE: Todos os espaços deverão estar preenchidos. Caso 

contrário, seu formulário fica invalidado.  

 

 Cabe ainda esclarecer:  

 as opções são em blocos;  

 será considerada, como básica a sua primeira opção de bloco;  

 nosso procedimento de análise não julgará o mérito de suas escolhas e 

composições de blocos;  

 a decisão será tomada com base no número de alunos inscritos em cada 

bloco, compatibil izando-os com o horário.   


