
   

  

EDITAL PSICOLOGIA nº02 de 19 de março de 2021   

   

Tornar público a lista de candidatos inscritos 

para eleições do Colegiado do Curso de  

Nutrição da Universidade Alto Vale do Rio do   

Peixe – UNIARP   

   

A Coordenação do curso de Psicologia da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe, no uso de suas atribuições, torna público a lista de candidatos, 

representes docentes e discentes, elegíveis para o Colegiado do Curso de 

Nutrição, conforme especificações do Edital Reitor UNIARPP nº005 de 12 de 

março de 2021.    

   

I. REPRESENTANTES DOCENTES   

Candidato   Formação   
Área do 

conhecimento   

Adriana Ribas Bacharel em Psicologia  Específico   

Clayton Luiz Zanella Bacharel em Psicologia Específico   

Edilaine Casaletti Bacharel em Psicologia Específico 

Josieli Varela Forlin Bacharel em Psicologia   Específico 

Madaline Ficagna Roveda Bacharel em Psicologia  Especifico 

Neuzeli Ap. da Silva  Bacharel em Psicologia  Especifico 

Sibele Godoy Caminski Bacharel em Psicologia Específico 

Regis Fabiano de Oliveira Bacharel em Odontologia Geral 



   

  

   

       

II. REPRESENTANTES DISCENTES   

Candidato   Tuma/ Período   

Afonso de Freitas  9º período 

Luciano Frank 3º período   

Marina Alves de Quadras 5° período   

Maria Julia Rotta Jasko 1º período   

   

III. DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO 

COLEGIADO   

   

A luz do edital de chamamento para eleição dos membros do Colegiado, 

em seu Artigo 2º, este diz que a composição será feita pelo Coordenador do 

Curso, 04 (quatro) professores do curso da área de formação específica, um 

professor da área de formação básica e um representante do corpo discente.    

O Projeto Político do Curso de Psicologia atribui ao Colegiado as 

seguintes atribuições:   

I - Elaborar, alterar e reformular o Projeto Pedagógico do 

Curso a ela vinculado observado as determinações do Projeto 

Pedagógico Institucional, submetendo-o aos colegiados competentes;   

II - Planejar, promover, avaliar e qualificar as atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão em seu respectivo curso, 

observadas as diretrizes institucionais;  

III III – deliberar, sobre outras matérias de interesse do Curso, 

observadas as diretrizes institucionais.  



   

  

O Coordenador de Curso convocará o Colegiado para reuniões de 

planejamento ao início de cada semestre a fim de se implantar um processo de 

gestão participativo, público e democrático e, assim, possibilitar discussões e 

construir decisões visando às melhores ações referentes às questões 

acadêmicas e gerenciais atinentes ao ensino, à pesquisa e à extensão.   

Além dessas reuniões periódicas, o Coordenador de Curso poderá 

convocar reuniões extraordinárias sempre que necessário. Essas reuniões 

extraordinárias também poderão ser solicitadas por um conjunto significativo de 

docentes e/ou discentes. A pauta de cada reunião de colegiado deverá ser 

estabelecida pelo Coordenador de Curso, que poderá ainda incluir itens à 

referida pauta por sugestão de representantes docentes e discentes. Todas as 

reuniões serão registradas por atas.  

  

IV. DA VOTAÇÃO   

   

Ainda sobre a vigência do edital de chamamento para eleição dos 

membros do Colegiado, fica disposto que:    

Os representantes de turma deverão votar para escolha de um 

representante discente, enquanto os professores deverão votar para escolha do 

representante docente, o voto deverá ser encaminhado por e-mail 

<psicologia@uniarp.edu.br>, e somente por e-mail, das 08h às 17h do dia 22 de 

março de 2021.   

   

V. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E RESULTADOS   

   



   

  

A apuração dos votos será realizada as 18h da tarde, do dia 23 de março de  

2021,  através   de   web  conferência,  pelo  link  

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmNhYTNlZWItMWVlMy00ZTE3LWE1ZmUtYjIzY2M4MGJiN

GU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224a35829d-74d2-4792-

93ab-26897e083dc4%22%2c%22Oid%22%3a%2290ed2383-064b-410d-ae1a-

58ef11134d11%22%7d 

  

A divulgação do edital de nomeação dos eleitos será realizada dia 24 de 

março de 2021, no site da UNIARP <uniarp.edu.br> em editais e publicações.   

   

Publique-se e cumpra-se.    

   

   

Madaline Ficagna Roveda 

Coordenadora  do curso de Psicologia da UNIARP  

   

Caçador 19 de março de 2021   
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