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

del-Rei. Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às 13h e 30min, na sala2

1.92 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 do Coordenador interino Prof. Marco4

Antonio Silva Alvarenga e com a presença dos seguintes membros do Colegiado: Profª. Marina de5

Bittencourt Bandeira, Prof. Marcelo Dalla Vecchia e do discente Igor Cerri. Após os informes6

gerais e aprovada a inclusão do Pedido de abreviação de curso do discente José Elenito Teixeira7

Morais como item da pauta, o presidente iniciou a reunião. Item I – Pedidos de Disciplina8

Extemporânea – O colegiado deliberou que haverá a oferta desde que: 1- seja comprovado que o9

discente tenha cumprido o prazo mínimo para integralização conforme rege o projeto pedagógico10

em vigor, 2- comprovado por documento a necessidade do pedido pelo aluno e 3- aprovado pelo11

professor, em formulário próprio, a abertura da disciplina extemporânea; Item II – Quebras de12

pré-requisito- O colegiado deliberou que as regras de quebra de pré-requisitos continuam conforme13

deliberado anteriormente e para evitar que o problema de falta de vagas nos períodos iniciais14

permaneça, as transferências de alunos de outros cursos não serão mais aceitas; Item III – Pedido15

de abreviação de curso- O colegiado deliberou que um dos membros do colegiado realizará o16

parecer sobre o pedido, que será discutido e votado na próxima reunião. A reunião foi encerrada às17

15h e 30m, e eu, Marcos Elias de Sousa, Secretário do Curso de Psicologia, lavrei a presente ata,18

que se aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado presentes.19

Presidente: Prof. Marco Antonio Silva Alvarenga _______________________________________20

Membros:21

Profª. Marina de Bittencourt Bandeira ________________________________________________22

Prof. Marcelo Dalla Vecchia ________________________________________________________23

Discente Igor Cerri ________________________________________________________________24


