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ATA DA 023ª REUNIÃO DO COLEGIADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

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

Google Meet, 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: Adriane Rubio Roso, Caroline Rubin Rossato Pereira, 

Samara Silva dos Santos, Taís Fim Alberti e a representante discente Vanessa Fontana da Costa. Não 

compareceu, mas justificou ausência, a Professora Jana Gonçalves Zappe. Dando início à Sessão, a 

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

foram discutidas as pautas: Homologação aprovação ad referendum banca examinadora de defesa 

de dissertação:  homologou-se a aprovação da banca de defesa de mestranda Elenise Abreu Coelho, 

intitulada “Características do teletrabalho e Síndrome de Burnout em professores da educação básica 

durante a pandemia da COVID-19” composta por i. Prof. Dr. NAIANA DAPIEVE PATIAS - Presidente 

- Orientadora; ii. Prof. Dr. ALINE CARDOSO SIQUEIRA - Coorientadora; iii. Prof. Dr. CLARISSA 

TOCHETTO DE OLIVEIRA: iv. Prof. Dr. LARA BARROS MARTINS; v. Prof. Dr. JANA 

GONÇALVES ZAPPE (Suplente); Homologação de bancas examinadoras de defesa de dissertação: 

Apresentou-se a banca de defesa de dissertação da aluna Andressa Nascimento dos Santos, intitulada 

“A experiência da conjugalidade em casais sem filhos por opção” composta por Caroline Rubin Rossato 

Pereira - Presidente-Orientadora, Beatriz Schmidt (FURG), Luciane Najar Smeha (UFN), Suplente:  

Naiana Dapieve Patias e, também, a banca de defesa de dissertação da aluna Vanessa Cirolini Luchese, 

intitulada “Relações entre uso problemático de smartphone, estresse e dificuldades em regulação 

emocional em estudantes universitários” composta por Silvio José Lemos Vasconcellos - Presidente-

Orientador, CLARISSA TOCHETTO DE OLIVEIRA (UFSM), MARCO ANTÔNIO PEREIRA 

TEIXEIRA(UFRGS), suplente SAMARA SILVA DOS SANTOS, ambas aprovadas. Solicitação de 

aproveitamento disciplina: apresentou-se o pedido de aproveitamento da mestranda Adriane Cristine 

Alpe, que obteve aprovação nas disciplinas PPE886 EDUCADOR ARTÍFICE: FORMAÇÃO E, 

DCS818 ANTROPOLOGIA E SAÚDE e EFM831 ABORDAGEM QUALITATIVA EM PESQUISA 

NA SAÚDE. Também, apresentou-se o pedido da mestranda LARISSA GOYA PIERRY, que teve 

aprovação na disciplina “Tópicos Especiais em Saúde Coletiva I: da pandemia da Aids à da Covid-19” 

(ISC868), cuja carga horária é de 15 horas (1 crédito). E, por fim, pedido do mestrando Paulo de Tarso 

Xavier, que obteve a aprovação na disciplina ESS SOCIEDADE E SUBJETIVIDADE, carga horária 

45h (3 créditos), todos foram aprovados. Solicitação de coorientação: apresentou-se o pedido de 

aprovação do Professor Dr André da Costa, como Coorientador da aluna Renata dos Santos, orientada 

pela Professora Jana Gonçalves Zappe, sendo aprovado. Também o pedido de aprovação da Professora 

Dra Andréa Do Amparo Carotta de Angeli como Coorientadora do aluno Paulo Sérgio Carvalho da 

Costa, orientando da Professora Ana Luiza Ferrer, também aprovado. Solicitação de troca de 

orientador: apresentou-se o pedido de troca de orientação da Professora Ana Paula Ramos de Souza: 

para o aluno João Francisco Amaral indica a Professora Caroline Pereira e para aluna Vanessa Trindade 

a Professora Jana Zappe, assim como já o pedido de coorientação para o aluno João Francisco Amaral, 

o Professor André Costa, e para aluna Vanessa Trindade a própria professora Ana Paula, sendo 

aprovados. Solicitações de aprovações em Planos de Docência Orientada para o 1/2022: foram 

recebidos 06 (Seis) Planos, aprovados o Planos de Docência I da mestranda Thays Lauz e dos 
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doutorandos Gabriela Guerra, Gabriela Rigão, Janine Gudolle, Rodrigo Carlotto e Silvana Maia. 14 

(quatorze) Planos de Docência II, doutorandos:  Adaiane Amélia Bacin, Bianca Zanchi Machado, Diogo 

Farias, Mariana Pftcher, Mirela Sanfelice e dos mestrandos: Ana Cláudia Pinto, Daiane do Carmo, Karen 

Shie, Laís Schopfer, Lenise Selbach, Nathália Deponti, Paulo Xavier, Renata das Costa e Vanessa Alves. 

E, por fim, o Plano de Docência IV da doutoranda Gabriela Christofari. Decidiu-se que serão devolvidos 

para correção os planos recebidos de Adaiane Baccin, o qual o Colegiado sugere que a doutoranda 

desenvolva a atividades de docência na graduação, e os planos dos alunos Thays Lauz, Daiane do 

Carmo, Gabriela Christofari, Rodrigo Carlotto, Ana Cláudia Pinto, Gabriela Rigão, Lenise Selbach e 

Paulo de Tarso, por estarem em desacordo com os limites de carga horária destinados à docência 

orientada. Em tempo, as alunas Danusa Rolin e Laura Cesar, apesar de estarem matriculadas em 

docência neste semestre, não enviaram seus planos até a presente data. Homologação de Plano de 

Estudo: foi homologado o plano de estudo para o curso Mestrado do aluno Leonardo Trentin. Proposta 

de alteração das Linhas de pesquisa: A coordenadora informou que vem consultando os professores 

desde fevereiro por e-mail para repensar e qualificar os textos que definem as linhas de pesquisa, levando 

em consideração os apontamentos da avaliação da CAPES. A primeira linha, constituída pelas 

professoras Aline, Ana Paula, Caroline, Monica, Jana, Naiana e Samara, sugeriu que o texto não sofresse 

alteração tendo em vista que fora a linha mais bem qualificada segundo avaliação da CAPES. Na 

primeira avaliação do PPGP, foi sinalizado pelos membros da Comissão de Avaliação da CAPES que a 

segunda Linha - Problemáticas de saúde e Contextos Institucionais - poderia ser melhorada, pois era 

muito ampla e não trazia uma identidade nas produções. Além disso, com a entrada de novas professoras 

no PPGP e até do desenvolvimento de trabalho dos integrantes, pensou-se que seria importante criar 

uma terceira linha, de modo a contemplar mais especificamente as pesquisas realizadas pelo grupo.  

Deste modo, surgiu a proposta de uma terceira linha de pesquisa, voltada para psicologia social, que 

seria constituída pelas professoras Adriane, Ana Luíza, Marcele e Taís. Fora solicitado aos outros 

professores da segunda linha, Clarissa, Silvio e Alberto, que elaborassem a escrita desta segunda linha, 

de modo que a descrição pudesse caracterizar uma identidade para o grupo. Os professores não 

realizaram essa solicitação. Deste modo, o colegiado sugeriu que fosse realizada uma convocação com 

todos os professores do PPGP para revisar as linhas de pesquisa. O colegiado ainda relembrou a 

importância e necessidade desta revisão, como forma de atender ao Planejamento Estratégico do 

Programa. Reestruturação CCSH – Secretaria Integrada da Pós-graduação: a Coordenadora 

participou a todos os membros do Colegiado que a reestruturação administrativa do CCSH ocorrerá a 

partir de 01/06/2022. A coordenadora comunicou que, por solicitação da Direção do Centro de Ciências 

Sociais e Humanas, autorizou o uso das salas do PPGP para a nova secretaria integrada da graduação e, 

também, solicitou ampla colaboração de todos nesse recomeço administrativo. Não havendo mais 

manifestações, eu, a Presidente Marcele P. da Rosa Zucolotto agradeci a presença de todas e dei por 

encerrada a Sessão. Nada mais havendo a tratar, eu, enquanto coordenadora do PPGP, lavrei a presente 

ata, que vai assinada eletronicamente por mim e pelas demais participantes da reunião. Santa Maria, 31 

de maio de 2022. 


