
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 1 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos dezoito (18) dias do mês de maio de dois mil e dezoito (2018), às treze horas e 2 
quinze minutos (13h15min), reuniram-se, na Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do Colegiado do 3 
curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Tatiana Cury Pollo, Prof.ª Cláudia 4 
Márcia Miranda de Paiva, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Prof. José Rodrigues de Alvarenga Filho, Prof. 5 
Marco Antônio Silva Alvarenga, Discente Daniel Sarsi Orta. Após os informes, a Presidente do Colegiado, Prof.ª Tatiana 6 
Cury Pollo, apresentou a pauta para discussão. Foi votada e aprovada a troca de ordem da pauta de forma que o último 7 
item referente às reuniões realizadas diante do processo encaminhado ao Colegiado do Curso de Psicologia pela 8 
Professora Adriana Guimarães Rodrigues seja discutido após o ponto de pauta 5. 1. Informes. Após o pedido de uma 9 
docente para participar da reunião, foi informado que a participação de pessoas externas ao Colegiado do curso de 10 
Psicologia é permitida, já que a reunião de Colegiado é pública, mas que o membro externo não tem direito a voto e que o 11 
Colegiado pode decidir se dará voz a um membro externo. A única exceção se dá quando se tratar de matéria cuja quebra 12 
de sigilo, antes da deliberação final, possa trazer prejuízos institucionais ou pessoais. 2. Aprovação de estágios. Os 13 
seguintes estágios foram aprovados sem ressalvas: “Orientação Profissional em Escolas Públicas do Município de São 14 
João del-Rei”, de autoria do(a) Professor(a) MARCO ANTONIO SILVA ALVARENGA (Relator(a): Professor(a) JOSE 15 
RODRIGUES DE ALVARENGA FILHO) e “Atendimento Individual em Terapia do Esquema”, de autoria do(a) Professor(a) 16 
MARCO ANTONIO SILVA ALVARENGA (Relator(a): Professor(a) LARISSA MEDEIROS MARINHO DOS SANTOS). 3. 17 
Estágio extracurricular da aluna Nathaly Ferreira Siqueira, sem psicólogo supervisor. Foi discutido que todos os 18 
estágios extracurriculares que forem apresentados ao Colegiado devem ter um psicólogo supervisor. Nesse caso 19 
específico, como não há psicólogo supervisor, deve ser pedido um plano de estágio à aluna e pedir parecer do professor da 20 
área para saber se a supervisão poderia ser feita por um analista de RH e não por um psicólogo. No caso em questão, o 21 
Colegiado indica a professora Maria Nivalda de Carvalho Freitas. 4. Solicitações do Professor Antonio Paulo Angélico 22 
(vistas de requerimento eletrônico e alteração de ata de Colegiado). Foi deliberado pela manutenção da decisão de 23 
não liberar requerimentos eletrônicos endereçados ao Colegiado ou à Coordenadoria do Curso de Psicologia para 24 
preservar a privacidade do aluno. Sobre a alteração de ata de reunião do Colegiado já assinada por todos os membros, foi 25 
discutido que a Coordenadoria do Curso deu a oportunidade de vistas desta ao professor antes da assinatura pelos 26 
membros do Colegiado. Desta forma, o Colegiado entende que o registro da reunião em ata está de acordo com o que foi 27 
discutido. Ademais, o Colegiado não concorda com o teor interino da carta enviada pelo professor na qual solicita inclusão 28 
de trechos e fatos na referida ata. 5. Novo pedido de Regime Especial de Estudos da discente Thais Aparecida de 29 
Aguiar Souza. Pedido deferido. 6. Repasse da conversa realizada em dezessete (17) de maio de dois mil e dezoito 30 
(2018) entre Coordenadoria, discentes Millena Beatriz Rodrigues Félix, Fábio Ricardo Ferreira e Professora Adriana 31 
Guimarães Rodrigues. Após relato sobre a reunião entre os discentes e a Coordenadoria, o Colegiado discutiu a respeito 32 
de várias questões relativas à conduta dos discentes e docentes, mas especialmente sobre a configuração da atual matriz 33 
curricular. Na discussão, a partir do que consta no Projeto Pedagógico do Curso, o Colegiado entendeu que os estágios 34 
básicos estão em desacordo com as diretrizes do MEC e do Conselho Federal de Psicologia, acarretando uma dinâmica 35 
que compromete o desenvolvimento adequado das atividades pedagógicas e que pode culminar em um estresse para o 36 
docente e também para os discentes. Desta forma, o Colegiado entende que essa dinâmica pode ter produzido um efeito 37 
cumulativo em suas atividades, levando à condição de desagrado em sala expressado pelos dois lados. Como providências 38 
em relação a esta atividade, o Colegiado do curso de Psicologia se compromete a procurar as instâncias superiores em 39 
busca dos mecanismos legais para mudar a configuração atual dos estágios, de forma que estes não interfiram mais 40 
negativamente nas atividades acadêmicas. O Colegiado reconhece a idoneidade da docente e entende que o 41 
encaminhamento terá como objetivo esta mudança. 7. Análise da participação de discente da pós-graduação no 42 
estágio do professor Roberto Calazans. Foi deliberado que essa é uma atividade que está de acordo com a formação do 43 
discente de pós-graduação, desde que seja devidamente supervisionada pelo professor orientador. 8. Aprovação da 44 
autorização ad referendum do pedido de mobilidade acadêmica da discente Anna Carolina Morais Gonçalves - 45 
processo nº 8822/2018-95. Pedido deferido pelo Colegiado. 9. Reunião entre o Conselho Regional de Psicologia (CRP-46 
MG), Coordenação e a discente Kátia Cilene no dia 24 de abril de 2018. O teor da reunião foi relatado pela 47 
coordenadora bem como os encaminhamentos acordados entre discente, CRP-MG e coordenadoria. Foi explicado que em 48 
reunião ficou decidido pela solicitação de que os professores que estão atualmente supervisionando estágio cursado pela 49 
discente tomem o cuidado de reforçar aspectos éticos relacionados à prática profissional. A discente citou os professores 50 
Wilson Camilo Chaves e Cláudia Márcia Miranda de Paiva como seus atuais supervisores de estágio curricular. Foi 51 
acordado que a coordenadoria fará essa solicitação para os professores. 10. Indagações de professores sobre o rodízio 52 
solicitado pelo Colegiado em reunião em vinte (20) de abril de dois mil e dezoito (2018). O colegiado discutiu sobre o 53 
número de questionamentos feitos por colegas a respeito do pedido encaminhado pelo Colegiado de que exista um rodízio 54 
de disciplinas dentro das possibilidades de perfil dos docentes do Departamento de Psicologia. Os questionamentos dizem 55 
respeito tanto à competência do Colegiado em fazer tal requisição quanto à forma que o rodízio será realizado. O 56 
Colegiado, após discussões, entende que é sua atribuição fazer recomendações pedagógicas aos Departamentos que 57 
atendem ao Curso de Psicologia. Entende também ser papel do Departamento de Psicologia deliberar sobre as formas 58 
mais apropriadas de atender as demandas pedagógicas feitas pelo Colegiado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 59 
encerrada às quinze horas (15h) e eu, Tatiana Cury Pollo, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será assinada 60 
pelos demais presentes. 61 

São João del-Rei, 18 de maio de 2018. 
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