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ATA DA 010ª REUNIÃO DO COLEGIADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, na Sala Virtual 

Google Meet, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFSM, 

sob a Presidência da Professora Jana Gonçalves Zappe, Coordenadora do PPGP. Estavam 

presentes: Clarissa Tochetto de Oliveira, Caroline Rubin R. Pereira, Samara Silva dos Santos, 

Taís Fim Alberti, Vanessa Fontana da Costa, representante discente. Deixou de comparecer, 

mas justificou a ausência o Membro Aline Cardoso Siqueira. Dando início à Sessão, a 

Presidente deu as boas-vindas a todos os presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos 

realizados. Em seguida, passou à leitura, para apreciação, da Ata 009ª, a qual, em regime de 

votação, foi aprovada por unanimidade, e pediu inclusão de pauta, que foi de imediato 

apreciada: Alocação de Recursos PROAP 2021: o valor de recursos disponíveis é de 

R$24.686,00, foi aprovada a alocação de R$10.000,00 na rubrica “Produção, revisão, tradução, 

editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades 

desenvolvidas no âmbito dos PPGs”, R$9.8686,00 na rubrica “Participação de professores, 

pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior” e 

R$5.000,00 na “Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas 

como custeio, conforme disposto no artigo 6º”. Também ficou acordado o limite de R$ 300,00 

para cada aluno que solicitar auxílio a fim de contemplar todos. Sobre auxílio a Professores, 

será solicitado aos mesmos uma estimativa e, havendo necessidade, será priorizado atender aos 

professores que não solicitaram auxílio em 2020. Dando continuidade, procedeu à leitura dos 

processos no Expediente. 1. Normativa 01/2021 - Dispõe sobre critérios de credenciamento 

e descredenciamento no PPGP: foi revisada e homologada a nova Normativa a fim de 

atualizá-la e alcançar às novas exigências da Capes; 2. Avaliação Carta Professora Adriane 

sobre planos EDO: a presidente procedeu a leitura e após discussão e trocas acordou-se o 

seguinte retorno “Prezada colega, nossa orientação foi em um sentido didático e não protocolar 

ou legal. Entendemos que o exercício de docência orientada deve priorizar atividades práticas 

frente a turmas de alunos, o que não parece ocorrer em disciplinas como orientação de TCC 

(que possui um caráter mais próximo da atividade de orientação de iniciação científica) e 

estágio supervisionado, que em geral e desenvolvido com um acompanhamento mais 

individualizado das atividades práticas dos estagiários. Assim, os planos podem ser 

reapresentados, indicando de forma mais detalhada sobre esses aspectos. A partir dos teus 

questionamentos, o colegiado realizará uma revisão da normativa, esclarecendo melhor sobre 

esses aspectos”. 3.Solicitações de Prorrogação de Qualificação: foram apresentados os 

pedidos de prorrogação de qualificação de dois meses, a contar de 31/08/2021, que é prazo 

regimental PRPGP para qualificação, para as alunas Andressa Rocha da Cás, Bruna Sangoi e 

Nathália Ruviaro, todos foram aprovados; 4. Solicitações de Aproveitamento/dispensa de 

disciplinas: primeiramente apresentou-se o pedido de dispensa para as Docências III e IV da 

doutoranda Cristiana Rezende Caneda, os comprovantes de exercício docente constam anos 

2014 a 2021, desta vez em conformidade com a normativa, portanto aprovado. 5. Solicitação 

de aproveitamento em testes de suficiência em língua estrangeira: apresentaram-se os 

certificados de aprovação em teste de língua estrangeira – inglês – das alunas Larissa Goya e 
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Ana Cláudia Pinto, e inglês e espanhol do doutorando Diogo Costa, sendo ambos aprovados. O 

teste de suficiência da mestranda Laura Cesar não foi aprovado por ter vencido do prazo de 5 

anos em abril, de encontro ao que o departamento de línguas estrangeiras da UFSM orienta 

como válido para aproveitamento; 6. Solicitações de aprovações em Planos de Docência 

Orientada para o 1/2021: foram recebidos 08(oito) planos dos alunos Andressa da Cás, Bruna 

Sangoi, Nathália Ruviaro e Vanessa Luchese e aprovado o seguinte retorno para o Professor 

Sílvio “O Colegiado avaliou os oito planos dos seus 4 alunos e fizemos uma tabela para 

visualizar melhor se não havia incompatibilidade. Surgiu a seguinte dúvida: segundo o que 

indica os planos dos alunos a aula de 16/7 é avaliação da disciplina. Este colegiado, pensando 

na finalidade do exercício da docência orientada, não fica muito claro como a aula de avaliação 

da disciplina se encaixaria como atividade de docência, mas se o orientador concorda, e puder 

esclarecer melhor, resolvemos terminar essa questão, até porque o semestre já está na metade. 

Baseado no desgaste que foi esse semestre, a normativa docência será reformulada a fim de 

indicar explicitamente o que é e o que não é considerado atividade de docência”; 7. 

Homologação de Plano de Estudos: foi homologado o plano de estudo para o curso Doutorado 

da aluna Janine Gudolle. 8. Pedido de coorientação de doutorado: apresentou-se o pedido de 

Coorientação para o desenvolvimento da tese de doutorado do aluno Diogo Costa indicando a 

Professora Camila dos Santos Gonçalves, sendo aprovado; 9. Coordenação substituta e 

recomposição de colegiado: primeiramente deu-se a leitura do e-mail da Direção do Centro 

comunicando que em caso de o grupo de professores não indicar um nome, a Direção indicaria 

um Professor do Colegiado, pois é obrigatório que haja um substituto. Mesmo assim, não houve 

manifestação. Como já tem processo de credenciamento de docente em aberto, a Coordenadora 

irá consultar a Direção se pode-se esperar até início de agosto para indicação do nome. As 

Professoras Aline Cardoso Siqueira e Clarissa Tochetto sairão do Colegiado e os Professores 

Sílvio Vasconcellos e Adriane Rubio Roso serão incluídos; 10. Orientação do mestrando 

Gabriel Araújo; comunicou-se ao Colegiado que o Professor Marcos Azambuja, mesmo 

dizendo em reunião que concluiria suas orientações, deixou esse aluno sem orientação. O aluno 

possui Coorientador, Prof Guilherme, do Centro de Educação. Com a finalidade apenas 

burocrática ficou a Profa Samara indicada a tramitar a defesa desse aluno. Ficou para próxima 

reunião, prevista para 10/08, a pauta Apresentação Relatório Final Objetiva Júnior e Formação 

Comissão para Revisão Normativa Docência Orientada. Não havendo mais manifestações, a 

Presidente Jana Gonçalves Zappe agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Vanessa Giacomelli Bressan, Secretária do PPGP, lavrei a 

presente ata, que vai assinada eletronicamente por mim, pela Senhora Presidente e pelos demais 

participantes à reunião. Santa Maria, 20 de julho de 2021.  
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