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

del-Rei. Ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às 13h e 30min, na sala2

1.27 do “Campus” Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei, teve início a reunião3

do Colegiado do Curso de Psicologia, sob a presidência da Coordenadora do Curso de Graduação4

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

Prof. Marco Antonio da Silva Alvarenga, Prof. Marcelo Dalla Vecchia, Profª Maria Amélia Cesari6

Quaglia e do discente Igor Cerri. A Profª. Marina de Bittencourt Bandeira justificou sua ausência.7

Professor Marcelo não compareceu pois houve um erro de horário da convocação. Após os8

informes gerais e a inclusão na pauta sobre o memorando enviado pela PROEN sobre o aluno9

Daniel Vicente de Andrade e o pedido de revisão de decisão da aluna Maria da Piedade Alves, a10

presidente iniciou a reunião. O item de pauta sobre a apresentação do discente Cheilon foi retirado11

pois não haverá tempo hábil. Item I – Aprovação dos pareceres de estágio – O colegiado aprovou12

os pareceres dos projetos Eiras e Beiras: atenção psicossocial em álcool e drogas do Prof. Marcelo13

foi relatado pela Profa. Maria Amélia, o projeto da Profa. Marina O impacto do cuidados em14

familiares de dependência química relatado pelo Prof. Marco Antônio e o Projeto de Extensão e15

Ensino em Clínica Psicanalítica foi relatado (parecer lido) pelo professor Marcelo; Item II –16

Discussão sobre regras de oferecimento de estágio - O colegiado deliberou que todos os projetos17

de estágio deverão receber um número de aprovação e que a resolução de estágios em vigor deve18

ser cumprida. Ficou estabelecido que os editais de abertura de estágio devem ser publicados apenas19

duas vezes ao ano e estabelecer abertura de processo e regras normativas. Foi deliberada uma20

comissão para refazer a antiga resolução. Cada área será convocada a nomear um membro para21

compor tal comissão que deverá apresentar seus resultados em 60 dias; Item III – Discussão sobre22

regulamentação de avaliações substitutivas – Foi discutido que não existe um consenso em23

relação às avaliações substitutivas. O professor Marco Antônio pesquisará as legislações vigentes24

em relação às avaliações e trará um relato na próxima reunião. Os pedidos de prova substitutiva dos25

discentes José Sebastião Moreira, Kelly Fernandes Olimpio e Felipe Azevedo Resende foram26

deferidos, o pedido de Philippe Diego Soares Reis foi indeferido pois o discente não fez o pedido27

em requerimento eletrônico e o atestado médico não consta data. Item IV – Discussão sobre28

pedidos de UC cursada. O colegiado aprovou que tais pedidos sejam deferidos ad referendum pela29

coordenadora para facilitar e agilizar os processos. No entanto, em casos complexos, tais processos30

serão encaminhados ao colegiado para avaliação. Item V – Pedido do aluno Daniel Vicente31

encaminhado pela Proen. Foi deliberado que a COPSI encaminhará um memorando à PROEN32

explicando sobre a situação do discente e pedindo orientações sobre como proceder. Item VI –33

Pedido de prova substitutiva da aluna Maria da Piedade Alves. Foi discutido o caso da discente,34

que perdeu a prova da disciplina pois fez a prova errada, do mesmo professor, mas de disciplina35



diferente. O pedido foi indeferido, pois não há nenhuma resolução que ampare a aluna. A reunião36

foi encerrada às 15h e 30m, e eu, Marcos Elias de Sousa, Secretário do Curso de Psicologia, lavrei a37

presente ata, que se aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado presentes.38
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