
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM1
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte (20) dias2
do mês de março de dois mil e dezessete (2017), às quinze horas (15h), reuniram-se, na Sala3
1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em4
Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos5
Santos, Prof. Marcelo Dalla Vechia e Prof.ª Tatiana Cury Pollo. Os professores Marco Antônio6
Silva Alvarenga e Marina de Bittencourt Bandeira justificaram suas ausências. O novo discente7
que fará parte do Colegiado ainda não havia sido nomeado. Com a palavra, a presidente do8
Colegiado, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, apresentou as pautas para discussão. Pauta 1.9
Aprovação dos Planos de Ensino. Os planos de ensino das seguintes disciplinas foram10
aprovados: “Psicologia geral: processos básicos”, “Bases epistemológicas da Psicologia”,11
“Psicologia experimental I”, “Psicologia do desenvolvimento II”, “Psicologia experimental III”,12
“Psicologia genética”, “Ética profissional”, “Teoria e técnicas grupais I”, “Métodos de pesquisa13
quantitativa”, “Psicologia escolar e educacional II”, “Psicopatologia geral II”, “Teoria e técnicas14
grupais II”, “Teorias e técnicas de avaliação psicológica”, “Método de pesquisa qualitativa”,15
“Teorias e técnicas de psicodiagnóstico”, “Teorias e técnicas psicoterápicas: abordagem16
psicanalítica I”, “Orientação profissional”, “Psicologia Hospitalar A”, “Educação para a Morte B”.17
Os professores das demais unidades curriculares não enviaram os planos de ensino a tempo18
ou tiveram seus planos de ensino reprovados. Pauta 2.  Situação do discente Miguel da19
Silva Soriani. Tendo em vista a não aceitação do aluno em questão no estágio indicado20
anteriormente, foi proposto o encaminhamento do aluno ao professor Celso Francisco Tondin21
para orientação e discussão de assuntos relacionados à ética profissional na Psicologia. Pauta22
3. Disciplinas extemporâneas ofertadas no semestre 2017-1. Ficou decidido que será23
ofertada a disciplina “Teorias e técnicas psicoterápicas: abordagem psicanalítica II” em caráter24
extemporâneo. Pauta 4. Encaminhamento de projetos de estágio para parecer. O projeto25
de estágio “Programa Música Viva: Valorização da Cidadania pela Música” (Prof.(a) Larissa)26
ficou sob relatoria do(a) Prof.(a) Marcelo. O projeto de estágio “O Projeto de Vida do27
Condenado em contexto de privação de liberdade inserido no Método de Execução Penal28
APAC” (Prof.(a) Dener) ficou sob relatoria do(a) Prof.(a) Larissa. O projeto de estágio29
“Habilidades sociais, ansiedade social e autoavaliações ao falar em público em universitários:30
Comparações e associações” (Prof.(a) Paulo) ficou sob relatoria do(a) Prof.(a) Marina. O31
projeto de estágio “Clínica psicanalítica com adolescentes” (Prof.(a) Daniela) ficou sob relatoria32
do(a) Prof.(a) Marco Antônio. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às33
dezessete horas (17h) e eu, Tatiana Cury Pollo, lavrei a presente ata que, se achada conforme,34
será assinada pelos demais presentes.35
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