
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos seis (06) dias do mês de setembro de dois mil e 2 
dezessete (2017), às quinze horas e trinta minutos (15h30min), reuniram-se, na Sala 1.91 do Campus Dom 3 
Bosco, os seguintes membros do Colegiado do curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 4 
São João del-Rei: Prof.ª Tatiana Cury Pollo, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Prof. Marco Antônio 5 
Silva Alvarenga e o discente Daniel Sarsi Orta. O Prof. Marcelo Dalla Vecchia justificou sua ausência. Após os 6 
informes, a Presidente do Colegiado, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, apresentou a pauta para discussão: Item 1. 7 
Aprovação do pedido de prestação de serviço voluntário da docente Marina de Bittencourt Bandeira. 8 
Foi lido o termo de adesão e compromisso e o plano de trabalho da Professora e deliberado pela aprovação do 9 
pedido da mesma. Item 2. Pedido da discente Dárfine Vitória Machado Stephane. A discente solicitou 10 
dispensa da parte prática da disciplina Psicologia Experimental II, ministrada pelo professor Lucas Cordeiro 11 
Freitas, devido à objeção de consciência. O Colegiado deliberou que a Coordenadoria pergunte ao professor 12 
sobre a possibilidade de disponibilização de formas alternativas de aprendizado da parte prática da disciplina 13 
de modo a não prejudicar o aproveitamento da disciplina pela discente. Item 3. Memorando da professora 14 
Adriana Guimarães Rodrigues sobre o Estágio de Observação em Contexto do Desenvolvimento. Foi 15 
lido o parecer do Professor Marcelo acerca do assunto e após discussão do Colegiado foi deliberado que: 1) 16 

De acordo com o parecer do professor Marcelo, "a Coordenadoria de Psicologia deve instituir um órgão 17 

assessor às suas atividades com a competência exclusiva de realizar a gestão da oferta de estágios básicos e 18 

específicos no âmbito do curso de Psicologia, visto o lugar central da atividade de estágio na formação das/os 19 

futuras/os psicólogas/os da UFSJ. Este órgão poderá consistir, por exemplo, em uma Comissão de Estágio, que 20 

deverá elaborar regimento próprio, de modo a oferecer subsídios aos docentes que oferecem estágios, 21 

acompanhando e orientando efetivamente a sua atividade. 2) Continuar os esforços, já em andamento, de 22 

uma Reforma Curricular que possa resolver os problemas nos estágios básicos e específicos, já identificados 23 

pelo Núcleo Docente Estruturante e pelo Colegiado do Currículo 2011. 3) Adequar os estágios em pequenos 24 

grupos para que os grupos de trabalho não tenham mais de dez alunos. 4) Recomendar à professora que faça 25 

o estágio de observação apenas, sem a intervenção que tem sido utilizada pela professora como contrapartida 26 

para a instituição. Recomenda-se que, para que exista alguma contrapartida aos participantes da observação, 27 

a professora realize o estágio em locais que já existam intervenções existentes pela comunidade da UFSJ, 28 

como em projetos de extensão. Foram listados como possibilidades de locais de observação os estágios do 29 

professor Marco Antônio em Robótica e no núcleo Napes; o estágio da professora Nivalda na academia 30 

adaptada, e o estágio da Professora Larissa na LAN house, entre outros. 5) Desta forma, em consonância com 31 

os itens 3 e 4 e com parecer do Relator, a oferta do Estágio Supervisionado Básico de Observação em Contexto 32 

de Desenvolvimento requer adequação, levando em conta o Art. 17 da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 33 

2008, e deve ser oferecido em mais de uma instituição". Item 4. Memorando da professora Adriana 34 

Guimarães Rodrigues pedindo processo administrativo para avaliar a conduta dos discentes Millena 35 
Beatriz Rodrigues e Fábio Ricardo Ferreira. Após leitura do memorando da Professora Adriana Rodrigues e 36 
discussão feita pelos membros do Colegiado, foi deliberado que a Coordenadoria de Psicologia deve convocar 37 
os alunos acima citados para uma reunião em que a pauta seja o ocorrido da disciplina de Psicologia do 38 
Desenvolvimento II ministrada pela Professora Adriana Guimarães. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 39 
encerrada às dezessete horas (17h) e eu, Tatiana Cury Pollo, lavrei a presente ata que, se achada conforme, 40 
será assinada pelos demais presentes. 41 

São João del-Rei, 06 de setembro de 2017. 
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