ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA COPSI – 27 DE JUNHO DE 2016
Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 15h e 30 min., o colegiado de
Psicologia reuniu-se ordinariamente, na sala 1.91 do Campus Dom Bosco, sob a presidência da
Profª. Tatiana Cury Pollo, coordenadora da COPSI, contando com a presença dos professores: Marco
Antônio Silva Alvarenga, Marcelo Dalla Vecchia , Maria Amélia Cesari Quaglia e Tatiana Cury Pollo. A
professora Marina de Bittencourt Bandeira e o discente Igor Cerri justificaram suas ausências. Item
1 - Informes: Foi definido pelo colegiado a elaboração de um memorando solicitando reparos nas
salas de aulas. Após os informes foi iniciada a reunião com os seguintes Itens de pauta: Item 2 ––
Memorando sobre a sala 2.48B – A Coordenadoria de Letras (COLET) elaborou um memorando com
a finalidade de pedir a UFSJ reparos na sala 2.48B. Com isso, solicitou apoio a Coordenadoria de
Psicologia (COPSI) e as demais Coordenadorias que usam a sala. Colocado em votação foi aprovado
por unanimidade e recolhida as assinaturas dos membros do Colegiado presentes. Item 3 ––
Distribuição de Pareceres de Projetos de Estágio - Após esclarecimentos da professora Tatiana
definiu-se que o projeto “Noção de mente nas psicologias genética e Psicologia Cognitiva: análise
crítica a partir de suas fundamentações filosófico-epistemológicos“ do professor Dener Luiz da Silva
será relatado pelo professor Marcelo Dalla Vecchia e o outro projeto “PET saúde do trabalhador e
fórum interdisciplinar de saúde mental e trabalho” do professor Luiz Gonzaga Chiavegato Filho será
relatado pelo professor Marco Antônio Silva Alvarenga. Item 4 –- Pedido de disciplina de
recuperação especial para a aluna formada Vanessa Aparecida da Silva - Após esclarecimentos
pela professora Tatiana, foi aprovado por unanimidade o voto da assembléia. Item 5 –- Pedidos de
provas Substitutivas das alunas Carolina Rocha Valente e Thaís Aguiar Souza para a disciplina de
Orientação Profissional - A professora Tatiana com a palavra, solicitou à coordenadoria os pedidos
das alunas. Após longo debate e esclarecimentos o colegiado entendeu que o professor tem
autonomia, portanto, fica a critério do professor. Item 6 –- Solicitação de monitoria para 2016/2º A classificação Final do 2º Semestre de 2016 foi decidida conforme os critérios da UFSJ. Os critérios
estabelecidos foram 1) Disciplina com estágio; 2) Disciplina de laboratório ou com carga horária
prática (disciplinas com maior carga horária prática foram priorizadas); 3) índice de retenção ou
relato de dificuldade.Item 7. Pedido de ampla defesa da aluna Bianca Trindade Rapallo. Foi
discutido o pedido da aluna que recorre à sua desvinculação. A aluna entrou no curso em 2013.2 e
no momento tem apenas três disciplinas aprovadas com alto índice de faltas. A aluna não
ultrapassou o prazo regulamentar de integralização do curso, mas tendo vista que a aluna ainda não
cumpriu nem as matérias do primeiro período, é improvável que ela cumpra o prazo regulamentar.

A aluna argumenta depressão como justificativa para a sua reprovação e não inscrição em anos
passados, entretanto não apresentou nenhum atestado médico. Por fim, não parece haver
justificativa plausível para a aluna não ter trancado os semestres ou pedido de regime especial
devido a sua gravidez. A aluna justifica não ter se matriculado em 2016.1 pois não conseguiu
disciplinas. No entanto, não temos registro de nenhum pedido de disciplinas na terceira etapa por
parte da aluna. Desta forma, foi decido, pelas razões descritas acima, que o pedido de recurso de
ampla defesa foi negado por este colegiado. Item 8 –- Disponibilidade de horário de reunião de
colegiado para 2016/2º - Foi decidido que as reuniões do colegiado no 2º semestre de 2016 serão
feitas nas Segundas –Feiras. As 15:30. Nada mais havendo a tratar, eu Jonas Procópio Teixeira,
secretário da COPSI/UFSJ, lavrei a presente ata de dato, assino e submeto a aprovação dos demais
membros presentes mediante assinatura de cada um. São João Del Rei, 31 de maio de 2016.
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