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ATA DA 027ª REUNIÃO DO COLEGIADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e trinta 

minutos, 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, Taís Fim Alberti e a 

representante discente Vanessa Fontana da Costa A professora Samara Silva dos Santos 

esteve ausente devido a estar em período de férias. Dando início à Sessão, a Presidente 

deu as boas-vindas às presentes e desejou pleno êxito nos trabalhos realizados. Antes do 

início das discussões referentes a esta pauta, Marcele Zucolotto solicitou inclusão de 

pauta solicitação de Homologação do Plano de Estudos da estudante Viviane Gomes da 

Silveira. Foram dados alguns informes e a seguir, foram discutidas as seguintes pautas: 

1) Solicitação de homologação de Comissão examinadora de dissertação - Lenon 

Goulart de Vargas: Foi realizada a leitura do plano de estudos e conferência da comissão 

examinadora do aluno e por fim este foi aprovado pelos membros presentes deste 

Colegiado; 

 2) Solicitação de prorrogação do prazo de defesa de dissertação - Laíse Ávila de 

Siqueira; Marjorie Ribeiro Macedo de Oliveira; A presidente da presente sessão 

apresentou, aos demais membros do Colegiado deste Programa de Pós-Graduação a 

solicitação feita pelas discentes. Após considerações, foi aprovada em unanimidade, 

prorrogação do prazo de defesa de dissertação de Laíse Ávila de Siqueira, sendo a nova 

data proposta para 30 de janeiro de 2023. Também aprovada em unanimidade, a 

prorrogação do prazo de defesa de dissertação de Marjorie Ribeiro Macedo de Oliveira, 

para até o final do segundo semestre de 2022, conforme previsão legal dada pela PRPGP 

a respeito do fim do segundo semestre letivo de 2022. 

3) Solicitação da Chapa 11 - Frente em Defesa da Psicologia RS, chapa única que 

está no pleito eleitoral do Conselho Regional de Psicologia RS; A professora Marcele 

explicou que recebera uma demanda da estudante do doutorado Silvana Maia Borges e 

solicita ao colegiado uma decisão sobre viabilizar um momento de encontro desta chapa 

com os estudantes e professores do PPGP para apresentação de propostas de trabalho da 

chapa. Foram feitas sugestões para viabilização deste espaço, embora não se visualize 

oportunidade de data para encontro presencial. O colegiado sugere auxiliar na divulgação 

e sugere a criação de um link via meet para que tenha maior número de participantes. A 

professora Taís Fim Alberti se encarregou de realizar o contato com a estudante 

proponente. 
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 4) Solicitação de homologação de plano de estudos da estudante Viviane Gomes da 

Silveira. Foi apresentado, conferido pela professora Marcele e aprovado por unanimidade 

por este colegiado.  

5) Solicitação da direção do CCSH quanto às salas PPGP: Foi apresentada pela 

Coordenadora a solicitação da Direção do CCSH da sala 3304 que é atualmente do PPGP. 

O assunto foi amplamente discutido pelo colegiado e a solicitação considerada 

compreensível. Entretanto, como salas que eram do PPGP foram, em anos anteriores, 

cedidas ao Centro, para que o PPGP não tivesse prejuízo, foi sugerido que a demanda 

fosse aceita sob a condição de contrapartida, isto é, o recebimento de outro espaço. A 

estudante Vanessa Fontana da Costa salientou que a manutenção destas salas no PPGP 

seria importante para uso dos estudantes para as bancas de defesa e para a realização dos 

encontros dos grupos de pesquisa que sempre ocorrem nas salas do PPGP. Foi 

argumentado que essas salas possuem amplo uso, entretanto não está sendo realizado o 

agendamento. Além disso, foi solicitado que todas as orientações e reuniões de 

grupo\núcleo de pesquisa do próximo semestre sejam agendadas para registro do uso 

destas salas. Após ser amplamente discutido, o colegiado apresenta manifestação 

favorável a ceder a sala solicitada pela Direção do CCSH, desde que o PPGP receba outra 

sala em troca.  

A estudante Vanessa Fontana da Costa solicitou a inclusão de pauta: 7) Data de entrega 

de Relatório Discente: Ficou decidido por este colegiado que a data limite de entrega 

será 16 de setembro de 2022. A professora Marcele passou mais alguns informes com 

relação à questionamentos que estão surgindo dos discentes.  

Nada mais havendo a tratar, eu, Jaíne Soares de Paula Vasconcellos, secretária, servidora 

técnica administrativa da Secretaria Integrada de Pós-graduação do CCSH, lavro a 

presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos participantes da reunião. Santa 

Maria, 02 de agosto de 2022. 
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