
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE 1 
FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de dois mil e dezoito (2018), às treze 2 
horas e quinze minutos (13h15min), reuniram-se, na Sala 1.91 do Campus Dom Bosco, os seguintes membros do 3 
Colegiado do curso de Graduação em Psicologia da Universidade Federal de São João del-Rei: Prof.ª Tatiana Cury Pollo, 4 
Prof.ª Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Prof.ª Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga, 5 
Discente Daniel Sarsi Orta. O Prof. José Rodrigues de Alvarenga Filho justificou sua ausência. Após os informes, a 6 
Presidente do Colegiado, Prof.ª Tatiana Cury Pollo, apresentou a pauta para discussão. 1. Aprovação de estágios. O 7 
estágio foi aprovado sem ressalvas: “Aprovação do Projeto de Estágio "Estágio em Gênero, Diversidade e Direitos 8 
Humanos", de autoria do(a) Professor(a) ISABELA SARAIVA DE QUEIROZ (Relator(a): Professor(a) CLAUDIA MARCIA 9 
MIRANDA DE PAIVA) 2. Liga Acadêmica de Saúde Mental e Neurociências Foi aprovada a liga de saúde Mental e 10 
Neurociências em conjunto com os Curoso de Medicina da UFSJ e do UNIPTAN. . 3. Dúvida com relação à atendimento 11 
aos alunos (3 horas semanais) pela pós-doutoranda Daiana Baroni, conforme previsto na resolução CONEP 12 
012/2018. Por se tratar de disciplina eletiva de 36 horas, ministrada por pós-doutoranda, foi decidido que o horário de 13 
atendimento poderá ser discutido com os alunos. 4- Situação do discente Miguel Soriani. Conforme deliberado em 14 
assembléia anterior, o discente deveria realizar um acompanhamento com a prof.ª substituta Daniela Dutra Viola, 15 
realizando atividades relacionadas à Ética Profissional. Entretanto, de acordo com a professora, o discente não realizou 16 
com êxito tais atividades propostas, tendo o mesmo sido reprovado. Tendo em vista essa reprovação, o colegiado deliberou 17 
pelo envio de memorando para a PROEN solicitando informações acerca do jubilamento do referido aluno. 5. Carta 18 
enviada ao colegiado pelo Professor Antonio Paulo Angélico (vistas de requerimento eletrônico e pedido de cópia 19 
de ata de reunião de colegiado realizada no dia 18 de maio de 2018). Foi deliberado pela permanência da decisão de 20 
não liberar requerimentos eletrônicos endereçados ao Colegiado ou à Coordenadoria do Curso de Psicologia para 21 
preservar a privacidade do aluno. O professor pode refazer o pedido em instância superior. Com relação ao pedido de cópia 22 
de ata, todas as atas são públicas e estão disponibilizadas na página da Coordenadoria na internet. 6 Carta enviada pelo 23 
discente Ricardo Veneziani. O discente requer que seja realizada a quebra de pré requisito para Psicologia Experimental 24 
II, tendo em vista o requerimento de revisão de notas na disciplina Psicologia Experimental I já estar em 2ª instância. Na 25 
carta o discente também discorda com a banca de revisão de notas e comunica que continuará com o requerimento em 3ª 26 
instância. 7. Aprovação de estágio extracurricular da aluna Ana Carolina Fateixa, sob orientação da prof.ª Monia 27 
Silva- Aprovado. 8. Aprovação dos planos de ensino do 2º semestre de 2018. Os planos que estão em concordância 28 
com o pedido pela coordenação foram aprovados. O colegiado deliberou pela não aprovação dos planos que não estejam 29 
especificadas as pontuações e quantidade de avaliações a serem realizadas no semestre. Nada mais havendo a tratar, a 30 
reunião foi encerrada às quinze horas (15h) e eu, Tatiana Cury Pollo, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será 31 
assinada pelos demais presentes. 32 

São João del-Rei, 29 de junho de 2018. 
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