
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DA COPSI – 30 DE MAIO DE 2016

Ao trigésimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 15h e 30 min., o colegiado de Psicologia

reuniu-se ordinariamente, na sala 1.27 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, Maria Amélia Cesari Quaglia, Marina de Bittencourt Bandeira, Tatiana Cury Pollo e o

Discente Igor Cerri. O professor Marcelo Dalla Vecchia justificou sua ausência. Informes: Foi

definido pelo colegiado o uso do Notebook da COPSI, temporariamente até a chegada do novo

computador para a coordenadoria que se encontra sem a ferramenta de trabalho. A professora

Marina solicitou o reparo do Projetor da sala de Informática. A professora Maria Amélia solicitou o

reparo da caixinha da sala 1.73. Após os informes foi iniciada a reunião com os seguintes Itens de

pauta: Item 1 –– O Colegiado discutiu se os procedimentos para a quebra de pré-requisitos,

extrapolação e terceira etapa para o segundo semestre de 2016 permanecerão da seguinte

maneira: A 3ª Etapa: Os critérios de preenchimento das vagas são: 1º Alunos do curso, do turno da

oferta; 2º Alunos de outro turno do curso da unidade curricular ofertada; 3º Alunos de outros

cursos. Os critérios de desempate serão: 1º Tempo de curso; 2º CR e 3º Maior idade. Em seguida a

professora Tatiana apresentou a proposta em relação ao Pedido de quebra de Pré-Requisito da

seguinte forma: somente serão analisados os pedidos de alunos formandos que tenham seis

disciplinas ou menos para finalizar, ou alunos transferidos no semestre corrente que precisem da

quebra para cursar pelo menos duas disciplinas obrigatórias. Em seguida as propostas foram

colocadas em votação e aprovada por unanimidade. Item 2 –– Aprovação do estágio do professor

Dener Luiz da Silva “Estágio Psicoeducar: Psicologia Escolar em Escolas Públicas e Instituições

Educativas da Região das Vertentes – Pesquisa, Ensino e Extensão”. Relatora: Professora Maria

Amélia Cesari Quaglia - A relatora com a palavra após esclarecimentos concluiu o seu relato com o

seguinte voto: “Sou de parecer favorável à aprovação do projeto de estágio Psicoeducar: Psicologia

Escolar em Escolas Públicas e Instituições Educativas da Região das Vertentes – Pesquisa, Ensino e

Extensão.” Que em seguida foi aprovado por unanimidade o voto da relatora pela assembleia. Item

3 –- Aprovação do estágio do professor Marco Antônio Silva Alvarenga “Estudo do perfil cognitivo

de crianças com transtornos da aprendizagem com prejuízos na leitura e na matemática.”

Relatora: Professora Marina de Bittencourt Bandeira - A relatora com a palavra após

esclarecimentos concluiu o seu relato com o seguinte voto: “Meu parecer é favorável à aprovação

do projeto, salvo melhor juízo.”que em seguida foi aprovado por unanimidade o voto da relatora

pela assembleia. Item 4 –- Aprovação do estágio da professora Rosângela Maria de Almeida



Camarano Leal “Saúde e segurança dos Profissionais de um Hospital”. Relator: Professor Marco

Antônio Silva Alvarenga - O relator com a palavra, após esclarecimentos concluiu o seu relato com

o seguinte voto: “Face ao contido no Mérito, s.m.j., voto pela reformulação do projeto de estágio a

partir das considerações realizadas para a sua devida aprovação.” Item 5 –- Pedido de prorrogação

de Prazo de Integralização da aluna Andrea Luiza Boari de Souza Giarola - Após longa análise e

debate a assembleia aprovou o pedido por unanimidade. Item 6 –- Pedido de prorrogação de Prazo

de Integralização da aluna Shara Tereza Silva do Carmo - Após longa análise e debate a

assembleia aprovou o pedido por unanimidade. Item 7 –- Aproveitamento de estágio da aluna

Shara Tereza Silva do Carmo - Após longa análise e debate a assembleia aprovou o pedido por

unanimidade. Item 8 – Apresentação da comissão de Plano de Ensino. Foi apresentado o modelo de

plano de ensino a ser utilizado pelos professores nos próximos semestres. O discente Igor Cerri

enviará aos membros do Colegiado a última versão apresentada. O colegiado aprovou por

unanimidade o modelo apresentado. 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.

Jonas Procópio Teixeira –

Maria Amélia Cesari Quaglia –

Marco Antônio Silva Alvarenga –

Marina de Bittencourt Bandeira –

Tatiana Cury Pollo-

Igor Cerri –


