
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM1
PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e sete (27)2
dias do mês de abril de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e meia (09:30h), reuniram-3
se, na Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do Colegiado do curso de4
graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Larissa5
Medeiros Marinho dos Santos, Prof. Marcelo Dalla Vechia e Prof.ª Tatiana Cury Pollo, Prof.6
Marco Antônio Silva Alvarenga, o representante discente Daniel Sarsi Orta e a secretária da7
Coordenadoria Érica Sandim Campos. A professora Marina de Bittencourt Bandeira justificou8
sua ausência. Com a palavra, a presidente do Colegiado, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, apresentou9
as pautas para discussão. Pauta 1. Aprovação dos Planos de Ensino remanescentes. Os10
planos de ensino das seguintes disciplinas foram aprovados: “Psicologia do Desenvolvimento11
I”, “Psicologia Experimental II”, “Psicologia da Personalidade: Abordagem Psicanalítica II”,12
“Metodologia da Redação de Trabalhos Científicos”, “Psicologia Escolar e Educacional I”,13
“Psicopatologia Geral I”, “Teorias e Técnicas de Entrevista Psicológica”, “Psicologia da14
Personalidade: Abordagem Comportamental”, “Seleção e Desenvolvimento Pessoal”,15
“Psicofarmacologia”, “Psicologia e Saúde do Trabalhador. O colegiado decidiu que será16
enviado um email para os professores que não enviaram os planos de ensino a tempo ou17
tiveram seus planos de ensino reprovados explicando a seriedade da inadimplência e que18
medidas serão tomadas caso os planos não sejam enviados e/ou modificados dentro de um19
prazo a ser estabelecido pela coordenadoria. Pauta 2. Aprovação dos Pareceres dos20
estágios: “O projeto de estágio “Programa Música Viva: Valorização da Cidadania pela21
Música” (Prof.ª Larissa) foi aprovado com ressalvas pelo relator Prof. Marcelo. O projeto de22
estágio “O Projeto de Vida do Condenado em contexto de privação de liberdade inserido no23
Método de Execução Penal APAC” (Prof. Dener) não foi aprovado pela Prof.ª Larissa, tendo em24
vista não estar de acordo com o modelo da Coordenadoria. O projeto de estágio “Habilidades25
sociais, ansiedade social e autoavaliações ao falar em público em universitários: Comparações26
e associações” (Prof. Paulo) foi aprovado pela relatora Prof.ª Marina. O projeto de estágio27
“Clínica psicanalítica com adolescentes” (Prof.ª Daniela) foi aprovado com ressalvas pelo Prof.28
Marco Antônio. “Estudos sobre contextos de desenvolvimento” (Prof. Neyfsom) foi aprovado29
pela Prof.ª Larissa Marinho. “Avaliação da satisfação dos familiares cuidadores de pacientes do30
CAPSI” (Prof.ª Marina) foi aprovado pela Prof.ª Larissa Marinho. “Uma Lan House como31
Laboratório de Pesquisa e Extensão” (Professores Maria de Fátima, Larissa Marinho e Dener32
Silva) foi aprovado com ressalvas pelo Prof. Marco Antônio. Pauta 3. Distribuição de33
Projetos: Distribuição do Projeto de estágio do Professor Walter, intitulado “Programa de34
Extensão Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações conjuntas (Laços e35
Ações) - criação e consolidação de um centro de convivência no campo da saúde mental.”,36
entregue para relato ao Prof. Marcelo. Projeto da professora Maria Nivalda Freitas, intitulado37
“Promoção de Saúde Física e Psicológica: Intervenção e pesquisa com idosos, pessoas com38
diversidade funcional (pessoas com deficiência física), pessoas com diabetes e hipertensão.”39
entregue para relato ao Prof. Marco Antônio e do professor Diogo Chagas, intitulado40
“Intervenção Clínica analítico-comportamental.”; entregue para relato à Prof. Larissa. Pauta 4.41
Situação referente ao pedido dos alunos de substituição da disciplina de Antropologia. A42
coordenadora e o vice- coordenador conversaram com a professora Maristela que relatou sua43
visão sobre os fatos ocorridos em sala de aula. Ficou decidido que a professora e os alunos44
teriam uma conversa acerca do ocorrido. Foi encaminhado um memorando ao chefe de45
departamento do DECIS, informando a situação do Curso de Psicologia e solicitando a46
substituição da professora. 5. Pedido da aluna Aline Barra referente à Disciplina de Estágio47
em Contextos de Desenvolvimento. A aluna será matriculada em um estágio com a48
professora Larissa Marinho, por estar vinculada ao currículo antigo. A ênfase do estágio49
seguirá os moldes do currículo 2004. Pauta 6. Pedido do aluno José Adélcio Oliveira Junior50
de reconsideração de pedido de equivalência da disciplina Metafísica, cursada na51
filosofia, como optativa. Após análise da ementa da disciplina, o pedido de equivalência foi52
negado pelo colegiado. Pauta 7. Memorando da CMEDI referente a pedido de oferta de 1053



vagas da disciplina de Métodos de Pesquisa Qualitativa (e memorando posterior). Após54
análise pelo colegiado, o pedido foi indeferido, tendo em vista a grande procura da disciplina55
pelos alunos do curso. Pauta 8. Discussão obre a aluna Luana Aparecida Pereira Canuto.56
Ficou decidido que o colegiado chamará a aluna para uma conversa para tentar encontrar uma57
forma de tentar ajudá-la. Pauta 9. Ofício da aluna Thaís Aparecida de Souza Aguiar sobre58
problemas com normas de pré-requisitos. Serão analisadas as regras para quebra de pré-59
requisitos para os próximos semestres. Pauta 10. Análise dos pedidos de disciplinas60
extemporâneas. Foram analisados os pedidos dos discentes: Andrea Luzia Boari de Souza61
(Teorias e Técnicas Psicoterápicas- Abordagem Comportamental), Natália Raquel de Paula62
(Ética Profissional), Amanda Barbosa Veiga dos Santos (Psicologia nas Instituições de Saúde/63
Psicologia da Personalidade: Abordagem Fenomenológico-Existencial), Jessica Tatiane64
Felizardo (Métodos de Pesquisa Quantitativa/ Teorias e Técnicas Psicoterápicas: abordagem65
comportamental), Daniela da Conceição Diniz (Métodos de Pesquisa Quantitativa/ Ética66
Profissional). Após serem analisados os pedidos, o colegiado decidiu entrar em contato com o67
professor Lucas Cordeiro e com a professora Tais Lacerda para saber da disponibilidade dos68
mesmos para ministrarem as disciplinas Métodos de Pesquisa Quantitativa/ Ética Profissional,69
respectivamente (pedidos feitos pela aluna Daniela da Conceição Diniz). Nada mais havendo a70
tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas (17h) e eu, Érica Sandim Campos, lavrei a71
presente ata que, se achada conforme, será assinada pelos demais presentes.72
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