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

del-Rei. Aos três (03) dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis (2016), às 15h40min, na sala2

1.91 do Campus Dom Bosco da UFSJ, teve início a reunião do Colegiado do Curso de Psicologia,3

sob a presidência da Coordenadora do Curso, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, com a presença dos4

seguintes membros do Colegiado: Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga, Prof.ª Marina de5

Bittencourt Bandeira, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos e Prof. Marcelo Dalla Vecchia.6

O discente Igor Cerri justificou sua ausência. A coordenadora informou que recebeu um email sobre7

a Mostra de Profissões da UFSJ 2016, mas que não estará na cidade no dia 22/10. Ficou decidido8

que a Coordenadoria enviará um email aos professores pedindo indicações de alunos para9

participarem. A reunião foi iniciada com os seguintes pontos de pauta: I. Aprovação dos Planos de10

Ensino 2016/2 remanescentes: Os planos de ensino das UCs “Psicologia nas instituições de11

saúde”, “Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Abordagem Fenomenológico-Existencial”, “Psicanálise12

e política”, “Teorias e técnicas em psicodiagnóstico”, “Psicologia e saúde do trabalhador”,13

“Metodologia de intervenção em situações de trabalho: o ponto de vista da ergonomia e da clínica14

da atividade”, “Psicologia e saúde pública”, “Psicologia da Personalidade: Abordagem15

Fenomenológico-Existencial”, “Psicologia do Desenvolvimento I”, “Psicologia da Personalidade:16

Abordagem Comportamental”, “Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Abordagem Comportamental”17

foram aprovados. Foi sugerida a realização de uma reunião pedagógica com os professores do curso18

para padronizar os procedimentos relacionados à elaboração dos planos de ensino e a outras19

atividades acadêmicas. II. Requerimento de Tratamento Especial da aluna Ana Paula Ferreira20

(gestante no oitavo mês): O requerimento eletrônico nº 23356/2016, com atestado médico anexo,21

foi aprovado para o período de três (3) meses (de 03/10/2016 a 03/01/2017). III. Grupos de22

estudos da professora Gláucia: O projeto “Grupo de estudos sobre atendimento psicanalítico a23

crianças autistas”, de autoria da professora Gláucia, relatado pela professora Larissa, foi aprovado24

pelos membros do Colegiado como grupo de estudos, seguindo o parecer da relatora, com a25

sugestão de ser transformado em Projeto de Estágio, já que possui finalidade correlata, qual seja: a26

preparação de alunos para realizar atendimento a crianças autistas. IV. Aprovação de pareceres de27

estágios: Os pareceres sobre os projetos de estágio “Saúde do trabalhador e fórum interdisciplinar28

de saúde mental e trabalho” (relator: professor Marco Antônio), “Grupos de idosos de classes29

populares no CRAS” e “Intervenção psicossocial em grupos de adolescentes negros no CRAS”30

(relator: professor Marcelo) foram lidos e aprovados. O projeto de estágio “Conceitos31

Fundamentais e Contexto Histórico: o projeto de esclarecimento e a constituição da Psicologia32

Social no Brasil” da professora Kety (relatora: profa. Larissa) será aceito, mas com recomendações33

para adequações à Resolução de estágios (Res. nº 01, de 10 de abril de 2013, do Colegiado do curso34

de Psicologia). V. Definição de critérios para oferecimento da UC extemporânea Psicologia35



Experimental III: Os critérios definidos foram: 1) ser aluno(a) formando(a) e 2) ter sido36

reprovado(a) na disciplina anteriormente. Como critério de desempate, será considerado o menor37

tempo restante para integralização do curso. VI. Continuação da revisão da Resolução de38

estágios (Resolução do Colegiado nº 01, de 10 de abril de 2013): Ficou definido que os membros39

do Colegiado irão analisar o formulário “Avaliação Final de Estágio” e dar sugestões na próxima40

reunião. Que será dia 31/10/2016. A reunião foi encerrada às 16h50min, e eu, André Felipe41

Morcatti dos Santos, Secretário da Coordenadoria do Curso de Psicologia, lavrei a presente ata que,42

se aprovada, será assinada pelos membros do Colegiado presentes.43

São João del-Rei, 03 de outubro de 2016.44
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