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ATA DA 026ª REUNIÃO DO COLEGIADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, na 

Sala Virtual Google Meet no link “https://meet.google.com/tih-iyyg-aut”, reuniu-se o 

Colegiado do Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFSM, Portaria 289 - de 

15/10/2021- CCSH, sob a Presidência da Professora Marcele Pereira da Rosa Zucolotto, 

Coordenadora do PPGP. Estavam presentes também: Adriane Rubio Roso, Caroline 

Rubin Rossato Pereira, Jana Gonçalves Zappe, Samara Silva dos Santos, Taís Fim Alberti 

e a representante discente Vanessa Fontana da Costa. Dando início à Sessão, a Presidente 

deu as boas-vindas às presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. A seguir, 

foram discutidas as seguintes pautas: 1) Avaliação do Plano de docência orientada para 

o primeiro semestre de 2022 de Danusa Scremin Rolim: Foi realizada a leitura do 

plano de docência da aluna e por fim este foi aprovado pelos membros presentes deste 

Colegiado; 2) Avaliação dos Planos de Estudos de Gabriela Sarturi Rigão; Gabriel 

Natan de Andrade Ferreira; Gabriela Oliveira Guerra; Gabriély Nunes Moreira; 

Silvana Maia Borges; Thais Ribeiro Lauz; Yanco Ortiz Finoqueto: A presidente da 

presente sessão apresentou, aos demais membros do Colegiado deste Programa de Pós-

Graduação, os planos de estudos dos(as) discentes listados na pauta desta reunião, após 

avaliações, apenas o Plano de estudos de Thais Ribeiro Lauz retornou para correções. 

Os demais planos de estudos foram aprovados e encaminhados para os devidos trâmites 

no sistema; 3) Aproveitamento Testes suficiência Gabriela Sarturi Rigão: As duas 

solicitações de aproveitamento de testes de suficiência em língua estrangeira da discente 

Gabriela Sarturi Rigão foram apresentadas a todos os presentes pela presidente da sessão, 

e os pedidos foram aprovados por unanimidade; 4) Solicitação de homologação de 

Comissão examinadora de qualificação de Tese Doutorado – Maria Luiza Leal 

Pacheco: Antes do início das discussões referentes a esta pauta, Marcele Zucolotto 

solicitou inclusão de pauta: homologação das bancas examinadoras de defesa de 

dissertação de mestrado dos discentes Ticiane Lúcia dos Santos e Danilo Peres 

Bemgochea Júnior. O colegiado homologou por unanimidade as três comissões; 5) 

Solicitações das bolsistas do Doutorado Janine Gudolle de Souza e Catheline Rubim 

Brandolt: A presidente da sessão, professora Marcele Zucolotto, realizou a leitura das 

declarações das alunas do doutorado Janine Gudolle de Souza e Catheline Rubim 

Brandolt, ambas beneficiárias de bolsa de estudos Demanda Social da CAPES, 

solicitando e justificado o acúmulo de bolsa com vínculo empregatício (a se dar 

possivelmente no mês de agosto próximo) conforme a Portaria Conjunta CAPES-CNPq 

Nº.01, de 15 de julho de 2010 e a Nota sobre acúmulo de bolsa e vínculo empregatício 

Portaria Conjunta CAPES-CNPq nº 01/2010. Os membros deste Colegiado foram 

favoráveis, por unanimidade, à manutenção das bolsas de estudo das doutorandas, 

ressaltando que se trata de uma circunstância prevista pela CAPES para estudantes já 

beneficiados com a bolsa e que, posteriormente, adquiriram vínculo empregatício na área 
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de estudo e pesquisa, o que é o caso de ambas as doutorandas. O colegiado também 

salientou que concorda com as solicitações das estudantes porque não há lista de espera 

de alunos a receberem bolsas do doutorado e que as bolsas terão vigência até o próximo 

edital de seleção de bolsistas. A Coordenadora também leu o parecer da Comissão de 

Bolsas que, previamente, enviou ao Colegiado do PPGP, concordando com as 

solicitações; 6) Orçamento do Programa de Pós-Graduação em Psicologia: 

solicitação de estudantes de repasse para bolsas-formação: A professora Marcele 

Zucolotto informou às presentes sobre demanda recebida dos estudantes do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia de ajuda de custo para viagem ao Congresso Nacional de 

Psicologia, este colegiado concordou em direcionar um total de R$7.000,00 (sete mil 

reais) do orçamento anual advindo do CCSH para custeio, na forma de cinco bolsas 

formação no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para alunos do PPGP para 

fins de pagamento das despesas com a viagem. Os cinco estudantes deverão ter, 

obrigatoriamente, trabalhos aprovados para apresentação no congresso. Por fim, as 

membras do colegiado se manifestaram apontando a demanda de estudantes para 

realização da disciplina PSI830 Pesquisa em Psicanálise, ficando a sugestão de que o 

professor visitante André Costa pudesse realizar a inclusão na oferta de disciplinas para 

o segundo semestre letivo de 2022, da referida disciplina. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Alaor Bessauer Lencina, servidor técnico administrativo da Secretaria Integrada de Pós-

graduação do CCSH, lavro a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos 

participantes da reunião. Santa Maria, 26 de julho de 2022. 
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