
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 1 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018), às nove 2 
horas e trinta minutos (09h30min), reuniram-se, na Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do Colegiado 3 
do curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Tatiana Cury Pollo, Prof.ª 4 
Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga, Prof. 5 
José Rodrigues de Alvarenga Filho e Discente Daniel Sarsi Orta. Após os informes, a Presidente do Colegiado, Prof.ª 6 
Tatiana Cury Pollo, apresentou a pauta para discussão. 1. Informes sobre problemas na matrícula de 2/2018 e ENADE 7 
2018. Foram discutidos os problemas que ocorreram nas inscrições periódicas de 2018/2 Alunos de transferência foram 8 
matriculados no lugar de alunos que teriam prioridade por estarem regularmente matriculados no período. Houve problemas 9 
com estágios e disciplinas que são correquisitos. Alguns alunos se matricularam em unidades curriculares sem se 10 
matricularem nos respectivos correquisitos. Por fim, a alta reprovação da disciplina Psicologia Experimental I em 2017/2 11 
causou uma alta procura da disciplina Psicologia Experimental II. Desta forma, a disciplina Psicologia Experimental II, 12 
sendo uma disciplina com uma carga horária prática elevada, foi comprometida com um número de alunos acima do ideal. 13 
A Coordenação conversará com o professor responsável para avaliar maneiras de minimizar os prejuízos pedagógicos. 2. 14 
Indicação de um docente estável da unidade acadêmica de lotação da Profa. Taís de Lacerda Gonçalvez Massiére, 15 
para fins de avaliação de estágio probatório. O Colegiado deliberou pela indicação da Prof.ª Larissa Medeiros Marinho 16 
dos Santos. 3. Dúvida em relação ao questionamento de alguns professores sobre ter mais de três monitores 17 
voluntários por disciplina. Foi explicado que alguns professores questionaram a possibilidade de terem mais monitores 18 
voluntários em suas disciplinas. O Colegiado deliberou que manterá as vagas para três professores por disciplina e, 19 
conforme edital da prove, uma vaga adicional para monitor voluntário quando a interesse partir do discente. 4. Divulgação 20 
de oportunidades de estágio pela COPSI. Foi explicado que existe uma demanda de divulgação de estágios para os 21 
estudantes e que alguns desses estágios podem não estar em conformidade com os princípios e deliberações da 22 
Coordenadoria e do Colegiado de Psicologia. A divulgação poderia configurar um consentimento ou concordância com os 23 
termos do estágio por parte do Curso de Psicologia da UFSJ. A não divulgação poderia acarretar prejuízos para o corpo 24 
discente. A verificação dos termos de estágio antes de sua divulgação é dificultada tanto pela demanda de divulgação como 25 
pela dificuldade de realizar a conferência de todos os termos de estágio. Desta forma optou-se por divulgar os estágios com  26 
a observação de que a divulgação não significa anuência do Curso de Psicologia e que para que isso ocorra o discente e o 27 
local de estágio devem seguir todos os trâmites e normas regulamentares do Curso de Psicologia. Ou seja, a divulgação 28 
não significa que o estágio será contabilizado como hora complementar ou estágio extra-curricular. 5. Discussão sobre o 29 
cancelamento da disciplina ministrada pelo professor Luiz Gonzaga Chiavegato Filho. Foi discutido a situação da 30 
disciplina, que foi cancelada no meio do semestre por falta de alunos. O Colegiado argumentou que os professores não têm 31 
controle sobre a inscrição de alunos em suas disciplinas. No entanto, foi argumentado também que devemos orientar as 32 
áreas para que a oferta de disciplinas optativas seja realizada de forma a contemplar o Projeto Pedagógico do Curso e o 33 
interesse dos alunos e ser distribuída entre os turnos integral e noturno. Ofertas de disciplinas com pouca procura devem 34 
ser esporádicas. Foi encaminhado um pedido para que seja realizada uma reunião entre a Coordenação, a Chefia de 35 
Departamento e a Pró-reitoria de Ensino. Como o assunto envolve a carga horária do professor, será pedido que o Chefe 36 
de Departamento agende essa reunião. 6. Discussão sobre alteração de estágios básicos. A Presidente do Colegiado 37 
explicou que a PROEN respondeu o Memorando 039/2018 explicitando que é possível realizar alterações no Projeto 38 
Pedagógico do Curso, sem necessidade de aprovação do CONEP, desde que constem em ata do Colegiado do Curso de 39 
Psicologia e que não alterem carga horária ou deslocamento entre períodos. Desta forma, após discussão, ficou resolvido 40 
que o Curso de Psicologia vai oferecer três (3) turmas com professores diferentes para cada estágio básico. Os estágios 41 
deverão ter um horário separado da disciplina que é correquisito. Caso não haja horário disponível no turno da tarde para o 42 
Curso Integral, o estágio será oferecido pela manhã. Para o Curso noturno, o estágio será oferecido aos sábados letivos, 43 
caso não haja disponibilidade na grade horária. Tal mudança deve ser realizada já em 01/2019. 7. Discussão sobre o 44 
discente Miguel Soriani. Foi discutido a resposta aos questionamentos feitos pelo Colegiado à PROEN sobre as sanções 45 
disciplinares possíveis de acordo com o regimento geral da UFSJ. A saber: Art. 108. Os discentes da Universidade estão 46 
sujeitos às seguintes sanções disciplinares:I – advertência, por escrito e anotada na ficha cadastral do discente;II – 47 
suspensão, implicando o afastamento do discente de todas as atividades acadêmicas, inclusive das atividades 48 
complementares, que é decidida: a) pelo coordenador de curso, após deliberação do Colegiado de Curso, em assuntos de 49 
natureza acadêmica no âmbito de sua competência; b) pelo Reitor, depois de concluído o processo disciplinar conduzido 50 
por comissão por ele constituída para apurar assuntos de natureza administrativa ou acadêmica que extrapolem as 51 
competências do Colegiado do Curso e ofensas pessoais; III – a exclusão, decidida pelo Reitor, depois de concluído o 52 
processo disciplinar, conduzido por uma comissão designada por ele. O Colegiado, já tendo realizado as sanções cabíveis 53 
acima bem como as possíveis medidas pedagógicas (que não foram cumpridas pelo discente), deliberou pela abertura de 54 
processo disciplinar, conduzido por comissão disciplinar nomeada pela Reitoria. O professor Marco Antônio se 55 
disponibilizou a reunir a documentação necessária para a abertura do processo. 8. Solicitações de objeção de 56 
consciência de discentes na disciplina Psicologia Experimental II. Algumas solicitações de objeção de consciência 57 
foram recebidas pelo Colegiado que deliberou que tais pedidos podem ser realizados diretamente à Coordenadoria. Para 58 
tanto, a Coordenadoria deverá pedir a assinatura de um termo de objeção de consciência pelo discente. 59 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas (11h) e eu, Tatiana Cury Pollo, lavrei a presente ata 60 
que, se achada conforme, será assinada pelos demais presentes. 61 

São João del-Rei, 23 de agosto de 2018. 
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