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ATA DA 114ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CPG-Psi – 17/04/2019 às 14h15. 
 

Dia: 17/04/2019 
Horário: 14h21  
Local: Sala de Reuniões do PPGPsi 
Presentes: 

Vice-Coordenadora: Dr.ª Sabrina Mazo D’Affonseca 

Membros presentes:  
Dr. Alex Sandro Gomes Pessoa 
Dr.ª Amanda Ribeiro de Oliveira 

Dr.ª Azair Liane Matos do Canto de Souza 
Dr.ª Deisy das Graças de Souza 

Dr.ª Elizabeth Joan Barham 

Dr. João dos Santos Carmo 
Dr.ª Maria Stella C. de A. Gil 
Dr.ª Monalisa Muniz Nascimento 

Representantes discentes: 
Julio César de Camargo 

Membros que justificaram ausência:  
Dr.ª Débora de Hollanda Souza 
Dr.ª Maria de Jesus Dutra dos Reis 

1. Informes: 
1.1. PPGPsi: 

1.1.1. Início das atividades do nosso novo TA na secretaria do PPGPsi: Juan Rodrigo Reys Miguel. 
Juan estará no PPGPsi de 2ª à 5ª feira. Na 6ª feira, ele realizará atividades na ProPG. 

1.1.2. Site da Escola de Altos Estudos já está no ar: http://www.eae2019-
riscodesenvolvimento.ufscar.br/ 

1.1.3. Verba CECH RTN- Exercício 2019: Os PPGs receberão R$1.600,00 cada, na alínea capital 

1.1.4.  Divulgadas as inscrições deferidas para o Doutorado Sanduíche CAPES/Print/ UFSCar no 
Tema 3: http://www.propg.ufscar.br/pt-br/media/arquivos/print/03_inscricoes-deferidas-indeferidas-
humanas.pdf 
1.2. Informes dos membros: 

Não houve informes. 
2. Ordem do dia: 

2.1. Homologação das matrículas e rematrículas do Primeiro Semestre de 2019 dos 
alunos regulares 

As matrículas e rematrículas do primeiro semestre de 2019 foram homologadas por unanimidade entre 
os membros. 

2.2. Homologação de matrícula de alunos especiais na disciplina Análise de Habilidades 
Sociais nas Relações Interpessoais (Código: PPGPsi 006/ Profa. Zilda Del Prette): 

- Andréa Imbiriba da Silva 
- Antônia Valesca Romão de Lima 
- Bianca Rahal de Mattos 

- Giovana Coral Crepaldi 
- Letícia Fernanda da Silva 
- Madson Alan Maximiano Barreto 
- Nizianne Andrade Picanço 

- Núbia dos Santos Oliveira 
- Rafael Hideki Hanazumi Mazzoca 
- Renata Franco Severo Fantini 
- Rikelly Lima de Paula 

http://www.eae2019-riscodesenvolvimento.ufscar.br/
http://www.eae2019-riscodesenvolvimento.ufscar.br/
http://www.propg.ufscar.br/pt-br/media/arquivos/print/03_inscricoes-deferidas-indeferidas-humanas.pdf
http://www.propg.ufscar.br/pt-br/media/arquivos/print/03_inscricoes-deferidas-indeferidas-humanas.pdf
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-Samira Balouch Corrales 

- Yuri Pacheco Neiva 
As matrículas dos alunos especiais na disciplina Análise de Habilidades Sociais nas Relações 
Interpessoais foram homologadas por unanimidade entre os membros. 

2.3. Homologação de matrícula de alunos especiais na disciplina Aproximações de uma 

Análise Contextual Social (Código: PPGPsi 093/ Profa. Stella, Profa. Ana Karina e Prof. Nassim) 
- Samira Balouch Corrales 
- Fernanda Meneghini Pierini Berardineli 

- Gabriel Zanetti de Souza 
- Haryadny Kamylla Macedo Muniz 
As matrículas dos alunos especiais na disciplina Aproximações de uma Análise Contextual Social foram 
homologadas por unanimidade entre os membros. 

2.4. Solicitação de docentes:  

2.4.1 Marcos Hortes Nisihara Chagas - Apoio do PPGPsi ao Congresso de Saúde Mental e Cognição 
que será realizado de 05-07 de dezembro em Ribeirão Preto. 
A solicitação do docente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 

2.4.2 Elizabeth Joan Barham – Solicitação de revisão de parecer sobre disciplina de outra área de 
conhecimento e de discussão sobre a descrição da disciplina. 
A solicitação da docente foi aprovada por unanimidade entre os membros e a docente revisará o texto 
dos parâmetros que regem os pareceres de disciplinas cursadas em outras áreas. 

2.4.3. Lúcia C. A. Williams - Solicitação de autorização para que a sua orientanda de Doutorado 
Chayene Hackbarth realize exame de defesa da (correção da pauta, onde consta Curso deve-se 
constar Tese) Tese de Doutorado, condicionado a posterior homologação apenas após aceite de um 

artigo submetido. 
A solicitação da docente gerou amplo debate sobre item do regimento interno que exige o aceite de 
artigos como pré-requisito para obtenção de título. Contudo, a solicitação da docente foi aprovada pelos 
membros, com exceção da profª Dr.ª Elizabeth que se absteve da votação afirmando não saber o que 

pensar sobre esta solicitação.   

2.5. Solicitação de discentes:  

2.5.1. Solicitação de auxílio estudante  

Doutoranda 

a. Bárbara Kolstok Monteiro – Auxílio para participação no V Congresso Ibero-Americano e 
Luso-Brasileiro de Psicologia da Saúde de 9 a 11 de maio na cidade de Faro – Portugal. 
A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 
b. José Umbelino Gonçalves Neto – Auxílio para participar do XXII Encontro Cearense de 

Análise do Comportamento, a ser realizado do dia 24/04 à 27/04 na cidade de Fortaleza/CE. 
A solicitação do discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 

2.5.2. Incorporação de créditos em disciplinas cursadas ou a serem cursadas fora do 
programa para serem considerados como créditos de disciplina de outra área 

Doutoranda 
a. Lívia Lira de Lima – Disciplina: Análise multinível com Mplus (05 créditos). Parecerista: 
Prof. João do Carmo 

A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 
b. Fabiana dos Santos Rocha – Disciplina: Teoria das Organizações. Parecerista: Profa. 
Ana Lúcia Aiello 
A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 

2.5.3.  Cancelamento de inscrição em disciplina 
Correção da pauta: Onde consta Doutorando, deve-se constar Mestrando. 
a. Douglas Fernandes Donaris – Disciplina Estudos avançados sobre comportamento e 
cognição 
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A solicitação do discente foi aprovada por unanimidade entre os membros.  

2.5.4. Prorrogação de prazo para Defesa: 

Mestrandas: 

a. Lívia dos Santos Palombarini - prazo solicitado: 07/06/2019. Prazo regulamentar para 
defesa: 18/04/2019. 

A solicitação do discente foi aprovada por unanimidade entre os membros, concedendo um tempo maior 
que o solicitado, até 30/06/2019. 

b. Tainara S. Sahão – prazo solicitado: 30/06/2019. Prazo regulamentar para defesa: 

13/03/2019. Prazo máximo permitido pelo regimento geral: 13/09/2019. 
A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros com a condicional da ciência 
da orientadora na solicitação. 

2.5.5. Trancamento de Matrícula: 

Mestrando: 
a. Oaní da Silva da Costa - 1 semestre de 2019. Orientadora: Profa. Dra. Monalisa Muniz 
A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 

2.5.6. Solicitação de dispensa em cursar a Disciplina Capacitação Docente em Psicologia 1: 

Doutoranda 
a. Gabriela Perissinotto. Parecer: Profa. Lisa Barham 
A solicitação da discente foi aprovada por unanimidade entre os membros. 

2.6. Homologação de defesa de mestrado 

a. Ana Júlia Lima Bonfim 
A defesa de mestrado da discente foi homologada por unanimidade entre os membros. 
b. Daiene de Morais Fabricio 

A defesa de mestrado da discente foi homologada por unanimidade entre os membros. 

2.7. Homologação de qualificação de doutorado 
a. Ana Rubia Saes Menotti 
A qualificação de doutorado da discente foi homologada por unanimidade entre os membros. 

2.8. Aprovação de criação e oferta de disciplinas: 
a. Using mixed methods to understand interactive processes associated with resilience 
process ad mental wellbeing (1 crédito). Ministrantes: Profa. Linda Liebenberg e Prof. Alex Pessoa. 
A criação e oferta da disciplina foram aprovadas por unanimidade entre os membros. 

b. Visual methods: What they are and what they can contribute to our studies of people’s 
meaning making frameworks (1 crédito). Ministrantes: Profa. Linda Liebenberg e Prof. Alex Pessoa. 
A criação e oferta da disciplina foram aprovadas por unanimidade entre os membros. 

2.9. Homologação do resultado das eleições para Coordenação e Representantes 

Discentes. 
A ata de processo eleitoral foi lida e o resultado das eleições para coordenação e representantes 
discentes foi homologado. 

2.10. Constituição de Comissão de Avaliação do Prêmio CAPES de Teses 2018.  

Os três membros definidos para a Comissão de Avaliação do Prêmio CAPES de Teses 2018 serão a 
Profª Dr.ª Monalisa, Prof. Dr. Marcos e Prof. Dr. Nassim. 

  3.10. Outros assuntos (a depender da aprovação do colegiado para a inclusão de itens). 

Ninguém se manifestou para inclusão de itens. 

        A reunião encerrou-se às 17h45 e eu, Juan Rodrigo Reys Miguel, lavrei a presente ata, que assino 
e encaminho para aprovação do colegiado, 17 de Abril de 2019.  


