
Ata de reunião ordinária do Colegiado do Curso de Psicologia da Universidade Federal de São João1

del-Rei. Ao sétimo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às 15h e 30min, na sala 1.92 do2

“Campus” Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei, teve início a reunião do3

Colegiado do Curso de Psicologia, sob a presidência da Coordenadora do Curso de Graduação em4

Psicologia, Profª. Tatiana Cury Pollo e com a presença dos seguintes membros do Colegiado: Prof.5

Marco Antonio da Silva Alvarenga, Profª. Marina de Bittencourt Bandeira, Profª Maria Amélia6

Cesari Quaglia e do discente Igor Cerri. O professor Marcelo Dalla Vecchia justificou sua ausência.7

Após os informes gerais a presidente iniciou a reunião. Item I – Processo do discente José Elenito8

– O colegiado deliberou que, de acordo com a resolução em vigor, o aluno não tem direito de pedir9

novamente o ECC, no entanto aprova seu trancamento fora do prazo devido à reunião ter ocorrido10

depois do período regular estabelecido; Item II – Pedido de ECC do discente Daniel Vicente - O11

colegiado deliberou que o ECC não será efetuado pois o aluno não possui 90% do maior CR do12

curso, conforme rege a resolução em vigor; Item III – Prorrogação de prazo de Integralização13

de Nara Lucia e Thiago Moreira - O colegiado deliberou que os alunos citados poderão prorrogar14

o prazo de integralização do curso por mais um semestre; Item IV - Aluno Darlan Izac dos Santos15

- O Colegiado deliberou que uma carta será enviada para a Pró-reitoria Assuntos Estudantis com16

cópia para a reitoria informando a situação do aluno junto ao curso; Item V - Aprovação dos17

Planos de Ensino - O Colegiado não deliberou a respeito e a pauta será tratada na próxima reunião;18

Item VI - Aprovação de Projetos de Estágio – O Colegiado não deliberou a respeito e a pauta19

será tratada na próxima reunião; Item VII- Regime Especial da aluna Carla de Jesus: o pedido20

da aluna foi incluído na pauta posteriormente, pois a aluna entregou os documentos no momento da21

reunião. Após discussão, o pedido de regime especial da aluna foi indeferido, tendo em vista a22

inexistência de legislação que ampare tal pedido. Foi sugerido o trancamento do curso ou a redução23

da carga horária. A reunião foi encerrada às 17h e 10m, e eu, Marcos Elias de Sousa, Secretário do24

Curso de Psicologia, lavrei a presente ata, que se aprovada, será assinada pelos membros do25

Colegiado presentes.26
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