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

del-Rei. Ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às 15h 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

Após os informes gerais e a inclusão na pauta sobre as ausências do Prof. Magno Geraldo de8

Aquino a presidente iniciou a reunião. Item I – Aprovação dos planos de ensino – O colegiado9

deliberou que para o primeiro semestre de 2016 serão aprovados todos os planos de ensino que10

tenham a ementa igual à do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia e reprovados todos os11

planos que não tenham a emente correta. Foi deliberado que o Professor Marcelo e o Discente Igor12

irão fazer um modelo de Plano de Ensino instrutivo para os docentes, que será utilizado a partir do13

segundo semestre de 2016; Item II – Aprovação dos projetos de estágio - O colegiado deliberou14

que todos os projetos de estágio deverão receber um relato de membro do colegiado e aprovados na15

reunião seguinte. O projeto Eiras e Beiras: atenção psicossocial em álcool e drogas do Prof.16

Marcelo foi encaminhado para relato da Profa. Maria Amélia, O projeto da Profa. Marina O17

impacto do cuidados em familiares de dependência química foi encaminhado para o Prof. Marco18

Antônio e o Projeto de Extensão e Ensino em Clínica Psicanalítica foi encaminhado para o19

professor Marcelo; Item III – Situação de ausências do Prof. Magno – Foi discutido os20

problemas de ausências do professor Magno relatados pelos discentes e verificados pela21

coordenadora e encaminhado para o Dpsic para que o chefe de departamento tome as medidas22

cabíveis. A reunião foi encerrada às 17h e 10m, e eu, Marcos Elias de Sousa, Secretário do Curso23

de Psicologia, lavrei a presente ata, que se aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado24

presentes.25
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