
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM1
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezessete (17)2
dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), às quinze horas e trinta minutos3
(15h30min), reuniram-se, na Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do4
Colegiado do curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei:5
Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Prof. Marcelo Dalla Vechia, Prof.ª Tatiana Cury6
Pollo, Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga e o discente Daniel Sarsi Orta. Também estava7
presente o discente Marcos Paulo da Silva, que se ausentou antes das discussões8
deliberativas. A professora Marina de Bittencourt Bandeira justificou sua ausência. A presidente9
do Colegiado, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, apresentou a pauta para discussão. Pauta Única.10
Pedido de substituição de professor feito pelos alunos da disciplina Antropologia. Diante11
do pedido feito pelos alunos da disciplina Antropologia, baseado em um ocorrido durante aula12
ministrada pela professora responsável, no semestre letivo atual (2017.1), Maristela13
Nascimento Duarte (DECIS), foi convocada Reunião Extraordinária para avaliar a situação. O14
discente Marcos Paulo da Silva fez a leitura de uma carta escrita por ele relatando a situação,15
assinada por dezenove (19) alunos da disciplina. A deliberação do Colegiado, após considerar16
o eminente prejuízo das atividades didáticas da unidade curricular, foi que a Coordenação17
conversasse com a professora responsável pela disciplina e solicitasse ao Departamento de18
Ciências Sociais (DECIS) a substituição da mesma, sem prejuízo das medidas administrativas19
cabíveis. Na ocasião, foram distribuídos dois projetos de estágio para relatoria da Profa.20
Larissa: “Estudos sobre Contextos de Desenvolvimento” (Prof.(a) Neyfsom) e “Avaliação da21
satisfação dos familiares cuidadores de pacientes do CAPsi” (Prof.(a) Marina). Nada mais22
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas (17h) e eu, Tatiana Cury Pollo,23
lavrei a presente ata que, se achada conforme, será assinada pelos demais presentes.24
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