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No dia dezenove do mês de agosto de dois mil e nove, às dez horas, na sala de
reuniões do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, nas dependências do
Instituto de Psicologia, realizou-se mais uma reunião do Conselho do Programa de
Pós-Graduação em Psicologia Social. Justificaram ausência os seguintes
professores: Nair Iracema Silveira dos Santos, Léa da Cruz Fagundes, Sérgio
Antonio Carlos, Tânia Mara Galli Fonseca, Marta Regina de Leão D’Agord. O
Professor Edson Luiz André de Sousa não compareceu, pois está em afastamento
do país para realização de Pós-doutorado e a Professora Analice de Lima Palombini
por estar em afastamento no País (RJ) para fins de pesquisa. Estiveram presentes
os professores Henrique Caetano Nardi, Álvaro Crespo Merlo, Cleci Maraschin, Maria
Cristina Poli, Pedrinho Arcides Guareschi, Inês Hennigen, Simone Manieri Paulon,
Regina Orgler Sordi, Rosane Neves da Silva e sob a Coordenação do Professor
Henrique Nardi foi dado andamento aos trabalhos, sendo aberta a sessão onde
foram tratados os seguintes assuntos: 1. Avaliação CAPES - Foi aprovado pela
CAPES, em 30 de julho de 2009, a implementação do curso de Doutorado em
Psicologia Social e Institucional. Até o final do ano deve ser comunicado o início das
atividades do novo curso à CAPES. As linhas de pesquisa aprovadas pela
CAPES após diligência são: - Linha 1: Clínica, Subjetividade e Política –
Estuda as estratégias de resistência e criação nos modos de subjetivação,
enfatizando as problematizações de espaço-tempo, saber-poder e os processos
inconscientes na relações entre sujeitos e instituições ;- Linha 2: Trabalho,
Saúde e Subjetividade – Estuda os campos do trabalho, da saúde e da cognição
na interface entre os processos de subjetivação e as diferentes ecologias sociais e
institucionais, enfatizando os efeitos das tecnologias e a problematização das
políticas públicas. A denominação do curso permanecerá como Psicologia Social e
Institucional, tanto no mestrado quanto no Doutorado, de acordo com orientação
das linhas de pesquisa discutidas com os consultores da CAPES. 2. Edital de
seleção e eleição da Comissão de Seleção – Foi deliberado que a Comissão
de Seleção de Mestrado será constituída pelas Professoras, Simone Manieri Paulon,
Rosane de Azevedo Neves, Cleci Maraschin e Inês Hennigen, tendo como presidente
a primeira. Quanto à Comissão de Seleção de Doutorado, esta será integrada pela
Professora Rosane de Azevedo Neves, como presidente, e as Professoras Tânia
Mara Galli Fonseca e Cleci Maraschin como professores membros. Ficou definido
que não haverá prova de seleção para o doutorado, mas sim uma entrevista com os
candidatos, onde será feita uma defesa de sua produção intelectual com
apresentação de um pré-projeto. Quanto à seleção de Mestrado, constará de uma
prova de conhecimento e uma entrevista com apresentação de projeto cujos
critérios e cronogramas serão definidos pela comissão de seleção. A prova de língua
estrangeira não fará parte do processo de seleção de mestrado, considerando-se
que é uma exigência do curso a realização do exame de proficiência no primeiro
ano de mestrado. APROVADO. 3. Planejamento Estratégico solicitado
pela PROPG – Foi informado pelo Coordenador que, de acordo com o que foi
tratado no Fórum dos Coordenadores, o programa deverá elaborar, até o final deste
ano, um Planejamento Estratégico. Posteriormente a PROPG enviará um formulário,
em planilha Excel, com os dados que deverão ser informados e avaliados.
4.Assuntos gerais – PROJETO DE PÓS-DOC –Lúcia Serrano PereiraSolicitação de aprovação de projeto de PÓS-DOC a ser desenvolvido no programa
de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional com a Professora Maria
Cristina Poli, o pós doc deve ser registrado no sistema UFRGS assim que tiver

cumprido todas as etapas exigidas pela regulamentação interna da UFRGS.
APROVADO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12 horas e
quinze minutos, sendo esta ATA lavrada e assinada por mim, Míria Santanna dos
Santos, secretária, e pelo professor Henrique Caetano Nardi, Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social e Institucional da UFRGS.-.-.-.-..-.-.-.-.- .-.-.-.-.- .-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.

