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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos oito (08) dias do
mês de junho de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e meia (09:30h), reuniram-se, na
Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação
em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Larissa Medeiros Marinho
dos Santos, Prof. Marina Bandeira, Prof. Marcelo Dalla Vechia e Prof.ª Tatiana Cury Pollo, Prof.
Marco Antônio Silva Alvarenga, o representante discente Daniel Sarsi Orta e a secretária da
Coordenadoria Érica Sandim Campos. Com a palavra, a presidente do Colegiado, Prof.ª
Tatiana Cury Pollo, apresentou as pautas para discussão. Pauta 1. Aprovação dos Planos de
Ensino remanescentes. Os planos de ensino de Fisiologia, Neuroanatomia, Psicologia da
Personalidade: Abordagem Psicanalítica e Teoria Psicanalítica das Neuroses foram aprovados.
Assim todos os planos de ensino do semestre de 2017/1 estão devidamente aprovados. Pauta
2. Aprovação dos Pareceres dos estágios: o projeto intitulado “Orientação à Queixa Escolar
(OQE)” do professor Celso, que foi relatado pelo Prof. Marco Antônio, foi aprovado com
ressalvas. O projeto intitulado “Promoção de Saúde Física e Psicológica: Intervenção e
Pesquisa com Idosos, pessoas com diversidade Funcional (pessoas com deficiência física),
pessoas com diabetes e hipertensão” da professora Maria Nivalda, que foi relatado pelo Prof.
Marco Antônio, também foi aprovado com ressalvas. O projeto “Intervenção Psicanalítica” (Prof.
Pedro Laureano) foi aprovado pela professora Marina. O Prof. Marco Antônio se dispôs a
alterar o formulário para Confecção de Projeto de Estágio, para que os professores possam
seguir o roteiro e evitar futuros erros. Pauta 3. Pendência nas correções dos projetos “O
Projeto de Vida do Condenado em contexto de privação de liberdade inserido no Método
de Execução Penal APAC” (Prof. Dener): Foi decidido que será entregue pela coordenadora
ao prof. Dener uma carta informando a importância dos projetos serem devidamente corrigidos
e enviados ao colegiado para apreciação. Pauta 4. Distribuição dos Projetos de estágio: o
projeto intitulado “Eiras e Beiras: Ampliando Cenários de Práticas em Redução de Danos”
(Professor Marcelo) foi entregue para relato à profª. Larissa, o projeto “Perfil Consultoria Júnior
em Psicologia” (Prof. Maria Nivalda) foi entregue para relato à Profª Marina, “Psicanálise e
Formalização” (Prof. Pedro Laureano”)foi entregue para relato ao prof. Marco Antônio,
“Psicologia Jurídica e Perícia” (Prof. Marco Antônio) foi entregue para relato à Profª. Larissa,
“Validação da Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) para o Contexto Brasileiro” (Prof. Marco
Antônio) foi entregue para relato ao prof. Marcelo e “Avaliação da Cognição e da Personalidade
de Pessoas com Diagnóstico de Esquizofrenia” (Prof. Marco Antônio) foi entregue para relato
ao prof. Marcelo. Pauta 4. Situação referente à disciplina Antropologia. Foi aprovado o
aumento de horas à distância para o fechamento de horas da disciplina de Antropologia. Foi
ratificado também a abertura de processo contra a Profª. Maristela, conforme pedido por carta
pelos alunos do 2º período. 5. Solicitação da aluna Andréa Luzia Boari. A aluna solicitou a
criação e inscrição em disciplinas extemporâneas. O pedido foi negado. Pauta 6. Análise do
pedido da ASSIN sobre relação de vagas a serem ofertadas no PEC-G para o ano de
2018. Serão disponibilizadas duas (2) vagas para alunos estrangeiros do Programa de
Estudantes-Convênio de Graduação. Pauta 7. Situação de pacientes assistidos no âmbito
da disciplina Teorias e Técnicas em Psicodiagnóstico. A professora Daniela relatou ter
tomado conhecimento de dois casos de possível abuso durante o atendimento no SPA. Diante
disso, foi ressaltada a importância de um psicólogo no SPA para encaminhamento desses
casos, entretanto o psicólogo responsável não fica presente para atendimento. Diante da falta
de um profissional adequado, o colegiado indica que a coordenação converse com a
professora Daniela e solicite que ela colete evidências sobre os casos para que possam ser
levadas ao conselho tutelar ou polícia. Professor Marco Antônio se disponibilizou para auxiliar a
professora nesse encaminhamento. Pauta 8.Situação de discentes do curso com
dificuldades de adaptação à vida acadêmica. Foi cogitada a hipótese de no início de cada
semestre, os alunos serem acompanhados por um professor tutor. A ideia será melhor
debatida em reuniões futuras. Pauta 9. Pedido de prorrogação de prazo de integralização
da aluna Thais Aparecida de Aguiar Souza. Pedido deferido, entretanto o colegiado orientará
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a aluna sobre o pedido de prorrogação por dois semestres, não somente um como solicitado,
tendo em vista a quantidade de disciplinas a serem cursadas pela discente. Pauta 10.
Problemas de confidencialidade no SPA. Diante da perda de relatório de atendimento por
uma aluna, o colegiado decidiu enviar uma carta ao professor responsável pelo atendimento
(Prof. Pedro Laureano) solicitando que o mesmo tome uma atitude. Ainda, solicita saber quais
são os procedimentos éticos utilizados no atendimento do estágio. Pauta 11. Eleições de
Coordenador e Vice- coordenador. Foi comunicado que a Profª. Larissa será a coordenadora
interina durante o procedimento de votação para a coordenação e conduzirá o processo. A
profª. Larissa foi referendada. Pauta 12. Esclarecimento sobre ocorrência em atendimento
da disciplina Teorias e Técnicas de avaliação Psicológica. O Prof. Marco Antônio relatou
um problema no atendimento de um usuário do CAPS. O professor informou que entrará em
contato com o usuário para tentar sanar o problema e tomar as devidas providências. Nada
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas (17h) e eu, Érica Sandim
Campos, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será assinada pelos demais
presentes.
Prof.ª Tatiana Cury Pollo _______________________________________________________
Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos ________________________________________
Prof. Marcelo Dalla Vechia ______________________________________________________
Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga_______________________________________________
Profª. Marina Bandeira _________________________________________________________
Discente Daniel Sarsi Orta ______________________________________________________

