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

del-Rei. Aos dezenove (19) dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis (2016), às 15h30min,2

na sala 1.92 do Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei, teve início a3

reunião do Colegiado do Curso de Psicologia, sob a presidência da Coordenadora do Curso, Prof.ª4

Tatiana Cury Pollo, com a presença dos seguintes membros do Colegiado: Prof. Marco Antônio5

Silva Alvarenga, Profª. Marina de Bittencourt Bandeira, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos6

Santos e discente Igor Cerri. O Professor Marcelo Dalla Vecchia justificou sua ausência. Na7

condição de convidado, participou o Prof. Dener Luiz da Silva. A coordenadora informou sobre8

relatos informais de alunos de que a UC Estatística I está descontextualizada. Foi relatado que já foi9

solicitado à professora de Estatística II (com maior experiência na Psicologia) que discuta os10

objetivos com o professor. A reunião foi iniciada com os seguintes pontos de pauta: I. Aprovação11

dos Planos de Ensino 2016/2 remanescentes: O plano de ensino da UC “Psicologia Escolar e12

Educacional I” foi aprovado por unanimidade. Considerando a não entrega dos planos de ensino por13

alguns docentes, ficou delegada competência aos membros docentes do Colegiado para o14

recolhimento dos planos de ensino restantes junto aos professores responsáveis. II. Aprovação dos15

pareceres de Projetos de Estágio: O parecer favorável da Profª. Marina de Bittencourt Bandeira,16

relatora do projeto de estágio “Promoção de saúde física e psicológica: intervenção e pesquisa com17

idosos, pessoas com diversidade funcional (pessoas com deficiência física), pessoas com diabetes e18

hipertensão” da Profa. Maria Nivalda Carvalho, foi aprovado por unanimidade. Os projetos dos19

estágios “Grupos de idosos de classes populares: possibilidades de intervenção psicossocial no20

CRAS” e “Intervenção psicossocial em grupo de adolescentes negros no CRAS: caminhos para21

participação coletiva e emancipação” da Profa. Sheila Ferreira Miranda, distribuídos para relatoria22

do Prof. Marcelo Dalla Vechia, não foram objetos de análise devido à ausência justificada do23

referido membro do Colegiado. III. Distribuição de projetos de estágio para análise e relatoria:24

O estágio “Conceitos Fundamentais e Contexto Histórico: O Projeto de Esclarecimento e a25

Constituição da Psicologia Social no Brasil (Sistematizações e Desdobramentos)”, da Profa. Kety26

Valéria Simões Franciscatti, foi distribuído para relatoria da Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos27

Santos. A Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, que teria seu projeto de estágio “Programa28

Música Viva: Valorização da Cidadania pela Música” distribuído para análise e relatoria nesta29

reunião, desistiu de dar prosseguimento ao estágio e solicitou a exclusão desse item da pauta. Ficou30

decidido que os próximos projetos de estágio serão distribuídos pela coordenadoria para os31

membros do colegiado assim que chegarem e, quando necessário, a Coordenadora dará ad32

referendum após a análise do membro relator. Tais relatos serão referendados pelo colegiado na33

próxima reunião ordinária. IV. Pedido da discente Gisele Resende Silva de reconsideração de34

solicitação de equivalência de disciplina: O pedido de reconsideração da aluna, que em sua35



solicitação inicial não havia entregado à Coordenadoria do curso de Psicologia a ementa da36

disciplina na qual pleiteava a equivalência, foi aceito e a equivalência na unidade curricular37

“Métodos de Pesquisa Qualitativa” será processada. V. Pedidos de correção de prova a lápis. A38

coordenadora informou que o Professor Paulo irá atender o pedido de correção de prova a lápis,39

feito pelo aluno Fernando de Melo, no período 1/2016, na UC Psicologia Experimental III. Ela40

relatou que se informou com os pró-reitores de Ensino, que recomendaram a correção. VI. Revisão41

da Resolução nº 01, de 10 de abril de 2013, para adequação às condições atuais de estágios:42

Após leitura e discussão da atual Resolução do Colegiado do Curso que regulamenta a matéria, foi43

sugerida e aceita a ideia da elaboração de uma cartilha contendo informações sobre os estágios, em44

parceria com o Setor de Estágios (SESTA) da UFSJ, para distribuição aos discentes e docentes do45

curso. Foram sugeridas mudanças no texto da resolução que, devido à necessidade de uma análise46

mais aprofundada, serão tema da próxima reunião do Colegiado, a ser realizada no dia três (03) de47

outubro do corrente ano. Todos os membros do colegiado concordaram com a decisão. A reunião48

foi encerrada às 17h30min, e eu, André Felipe Morcatti dos Santos, Secretário da Coordenadoria do49

Curso de Psicologia, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos membros do50

Colegiado presentes.51

São João del-Rei, 19 de setembro de 2016.52
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