
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 001/2018

No dia oito de março de dois mil e dezoito, às 09h30min, na sala 1.105, do Campus D. Bosco

realizou-se a Reunião ordinária da Assembleia Departamental do Departamento de Psicologia -

DPSIC sob a presidência do Chefe do Departamento Prof. Diogo Antônio Bloes Chagas. Estavam

presentes  os  seguintes  professores:  Adriana  Guimarães  Rodrigues,  Antonio  Paulo  Angelico,

Cássia Beatriz Batista e Silva, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Celso Francisco Tondin, Dener

Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto, Isabela Saraiva de Queiroz, José Rodrigues de Alvarenga Filho,

Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Lucas Cordeiro Freitas,

Luiz  Gonzaga Chiavegato Filho,  Marcelo Dalla Vecchia,  Marco Antônio Silva Alvarenga,  Maria

Gláucia  Pires  Calzavara,  Maria  Nivalda  de  Carvalho  Freitas,  Matilde  Agero  Batista,  Neyfsom

Carlos Fernandes Matias, Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires Calazans Matos, Rosângela

Maria  de  Almeida  Camarano  Leal,  Tatiana  Cury  Pollo  e  Wilson  Camilo  Chaves.  Justificou  a

ausência a professora Sheila Ferreira Miranda porque tem que comparecer à reunião do Grupo

Identidade na PUC-SP. 1) Informes: A) Profa. Tatiana informou que haverá eleição para o NDE e

para o Colegiado do Curso. Informou também que a 3ª etapa da matrícula dos alunos acabou,

então  os  professores  podem  imprimir  seus  diários.  Além  disso,  informou  que  a  partir  deste

semestre não haverá mais assistência didática e sim monitoria voluntária e pediu para que os

professores enviem e-mail para a COPSI com os dados dos alunos que se voluntariaram. Esse

procedimento será permitido até amanhã, dia 09/03/2018, pois alguns professores perderam o

período  de  inscrição  para  essa  modalidade  cuja  seleção  de  alunos  se  deu  junto  com  as

monitorias, estas com bolsa. Informou ainda que haverá reunião pedagógica no dia 29/03/2019.

Por fim, informou que a COPSI não poderá mais fazer café para os professores, pois não possui

espaço físico para isso e as atividades da COPSI não permitem. B) Prof. Fuad informou que o

PPGPSI está finalizando o Sucupira. Informou também que as bancas do PPGPSI não terão café

porque a cantina que fornecia o café fechou. C) Prof. Celso falou sobre o processo de revisão das

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Psicologia. Informou também

que o Congresso Vertentes será realizado em outubro. D) Profa. Cássia informou que o NDE

participou da discussão da revisão das diretrizes curriculares promovido pelo Centro Acadêmico

da UFSJ e que compôs as atividades do processo nacional de revisão. E) Prof. Camilo informou

sobre as atividades do sindicato dos professores, destacando o dia de luta das mulheres. F) Prof.

Roberto informou que foi lançado edital da PROPE de apoio a publicações. Informou também que

foi  nomeado pela  FAPEMIG como membro da Comissão de Ciências  Humanas e Sociais  G)

Profa. Isabela informou que será realizada roda de conversa do grupo Gênero, Raça e Direitos

Humanos, hoje 08/03/2018, na área externa do pátio do Campus Dom Bosco se não chover, pois

caso chova,  terá que mudar para um lugar coberto.  H) Prof.  Dener informou que o Encontro

Mineiro de Psicologia Escolar e Educacional será realizado de 20 a 22 de setembro de 2018. I)

Prof. Diogo informou que a III Jornada sobre Análise do Comportamento do Campo das Vertentes

acontecerá nos dias 13 e 14 de abril de 2018 no campus Santo Antônio. Informou também que

estão abertas as inscrições para a eleição de Chefe e Subchefe do DPSIC.  2) Visita do Reitor



da UFSJ, Prof. Sérgio Augusto Araújo da Gama Cerqueira, ao DPSIC. .  O Reitor da UFSJ

Prof.  Sérgio  Augusto  Araújo  da  Gama Cerqueira  se  fez  presente  na  Assembleia,  tendo  sido

saudado pelo chefe de Departamento, Prof. Diogo, que passou a palavra a ele.  O Reitor Sergio

Cerqueira apresentou um panorama da Universidade com os cortes do governo federal. Destacou

a proporção baixa de técnicos, pois na maior parte das IFES a relação é de 8 a 15 alunos para

cada técnico e na UFSJ está de 25 alunos por técnico, afetando a gestão da universidade e fica a

questão de  como expandir  este  quadro de  servidores  com a situação política  atual.  O reitor

defende  que  é  um  ato  de  resistência  a  universidade  funcionar,  ampliar  graduação  e  pós-

graduação etc diante desse cenário. Relatou que o Programa de Qualificação da Pós-Graduação

(QUALIPÓS), proposta interrompida com a crise na Fapemig, está sendo retomado com recursos

da própria universidade através de convênio com a FAUF. Com as cotas e expansão de vagas e

ampliação do acesso ao ensino superior, temos mais demandas de apoio aos estudantes de pós-

graduação, contudo o decreto do PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil) restringe

recurso focando apenas na graduação. O QUALIPÓS contempla ações para atendimento aos

estudantes de pós-graduação.  Informou sobre  recursos para  expansão dos prédios  do Dcnat

Biologia, Depeb (Biotecnologias) e as mudanças que foram feitas. Apresentou esclarecimentos

sobre o Projeto Reuni na gestão do Reitor Helvécio. O projeto inicial seria para dois blocos para o

NEAD, dois blocos da DPBEB e um central. Haveria uma construção no CTAN, mas o recurso foi

insuficiente. A adaptação de agora é para um bloco para cada e um bloco para SPA e salas para

os professores da Psicanálise. A Profa. Rosangela solicitou esclarecimento acerca da adoção do

prédio do NEAD (Núcleo de Ensino a Distância) para salas de professores da psicanálise e do

SPA. Ressaltou a legitimidade da solicitação dos professores da Psicanálise, no entanto, afirmou

não  se  pode  deixar  de  desconsiderar  as  demandas  do  NEAD.  A  professora  apresentou

documento, disponível no portal da transparência, que mostra o processo de licitação, processo n.

23122106242201439, que trata da contratação de pessoa jurídica para a construção do prédio

NEAD\DEPEB-PPBE, no campus Dom Bosco. Além disso, salientou as condições precárias das

instalações do NEAD, que desde o seu surgimento está provisoriamente funcionando no terceiro

andar  da biblioteca do campus Santo Antônio.  Segundo ainda a professora,  a  construção do

prédio foi um compromisso assumido pela Reitoria com a CAPES, conforme consta no relatório de

avaliação da CAPES realizada por ocasião do processo de credenciamento da UFSJ para a oferta

de educação a distância. Contou ainda, que no item instalações do NEAD a UFSJ recebeu nota 3.

A professora Valéria, reitora naquela época, apresentou então, o projeto de construção do NEAD,

obtendo assim o credenciamento. Ressaltou também, que o Professor Sergio esteve em uma

reunião no NEAD, a pedido dos coordenadores dos cursos de graduação e de pós-graduação,

onde foi solicitado esclarecimentos sobre a adoção do prédio em construção para abrigar o ensino

a distância para atender professores da Psicologia. A professora Rosangela afirmou, ainda, que

segundo foi informado aos coordenadores do NEAD, pelo professor Sergio, o prédio do SPA está

condenado,  segundo  laudo  dos  engenheiros.  Disse  que  foi  solicitado,  então,  o  laudo  dos

engenheiros e que desde aquela reunião este não foi encaminhado. A professora lembrou que foi

avaliado,  muito tempo atrás,  a possibilidade de realizar  uma reforma no SPA, e,  segundo foi



informado aos  professores  do  Departamento,  naquela  época,  a  reforma ficaria  muito  cara.  A

professora Rosangela ressaltou,  ainda,  que as atividades do SPA e a utilização das salas de

professores estão acontecendo normalmente, fato que mostra que o prédio está em condições de

funcionamento. O professor Roberto apontou algumas inconsistências nos questionamentos da

professora Rosângela, principalmente por apresentar alguns documentos e não procurar outros

que justificam a demanda de um prédio para o SPA. Destacou que não se trata de um prédio para

“a  psicanálise”,  mas  para  o  Departamento  de  Psicologia.  Ressaltou  que  compromissos  da

professora Valéria com setores da instituição foram vários e que estabelecer prioridades é questão

de gestão. Lembrou também do parecer técnico da engenheira do setor de obras, datado de maio

de 2014, que indica que uma reforma daquele espaço seria do mesmo valor que a construção de

um prédio novo e, por isso, a PROAD à época da professora Valéria firmou compromisso com a

construção de um prédio para o SPA, projeto não realizado naquela gestão em função da grave

crise pela qual passa o país e que se iniciou naquele ano. Ressaltou ainda a precariedade do

prédio  para  o  atendimento  à  população,  uma vez  que  ele  não  permite  uma adaptação  para

atender exigências de acessibilidade para o público alvo do Serviço de Psicologia Aplicada, que

há anos atende a população sanjoanense com qualidade. Por fim, relembrou que o debate sobre

condições mais adequadas para o funcionamento e ampliação do SPA é um debate antigo no

departamento, sendo estabelecido inclusive em assembleias departamentais, conforme registrado

em  diversas  atas. A Profa.  Cássia  deu  as  boas-vindas  ao  Reitor  à  assembleia  e  falou  da

importância para ouvir nossas demandas, estar mais próximo do corpo docente. Disse do mal-

estar  que  por  vezes  os  professores  encontram  em  relação  às  vagas  de  funcionários,  às

construções de Prédio como do NEAD, da Medicina, Pavilhão de aulas, mudança do SPA etc.

trazendo  outra  abordagem  sobre  a  gestão  da  universidade,  ressaltando  que  não  queria

desqualificar  o  mérito  dos  pontos  colocados  pelos  colegas  anteriormente.  Apontou  que  o

crescimento da universidade exige novos planejamentos e que estilos de gestão precisam ser

construídos e, com isso, precisamos repensar as instâncias de gestão, espaços e condições de

trabalho relativos aos departamentos e outra instância para pensar as relações pedagógicas que

cabe às coordenações de curso. Sugeriu a criação de espaços intermediários mais efetivos de

gestão  da  universidade,  já  sabendo  que  temos  algumas  anomalias  em  outras  universidades

também em relação à EAD, por exemplo. Disse da necessidade de se pensar os gabinetes dos

professores,  as  salas  de  projetos  de  extensão,  os  deslocamentos  internos  propostos  pela

universidade; que esta assembleia precisa estar ciente e debatê-las, como a mudança do SPA e

dos gabinetes de alguns professores da Psicologia, tema que não foi debatido nesta assembleia

nos últimos quatro anos. A professora ressaltou que a universidade cresceu muito e precisamos

mudar a forma de gestão, como sinalizou o Reitor. Defendeu que precisamos ter espaços mais

participativos e democráticos em relação à gestão do espaço, das ações da universidade. Afirmou

que o formato de congregação unificada de departamentos e coordenadorias de curso da PROEN

não suporta mais as demandas desta instituição. Nessa direção, perguntou quem seria o novo

pró-reitor de Ensino da UFSJ. O magnífico Reitor respondeu que está aguardando a confirmação

do pró-reitor adjunto para divulgar o nome do novo pró-reitor. A professora Nivalda sugeriu que as



questões de espaço e estrutura dos departamentos serem apreciados pelo CONSU. O professor

Fuad sugeriu a criação de um Instituto de Psicologia com departamentos que organize os diversos

setores, áreas e abordagens. Professora Cássia apontou uma co-gestão por meio de uma câmara

departamental  ampliando  os  representantes  dos  docentes  na  gestão  do  DPSIC.  O professor

Camilo destacou a importância dos sindicatos e das greves como espaço de luta e conquistas. O

professor Diogo disse que qualquer um dos docentes tem acesso a informações da instituição. 3)

Aprovação  de  afastamento  para  pós-doutorado  do  professor  Marcelo  Dalla  Vecchia.

Relatora será a professora Isabela Saraiva de Queiroz.  Profa. Isabela deu voto favorável ao

afastamento.  O  afastamento  para  pós-doutorado  do  Prof.  Marcelo  foi  aprovado  pelos  18

professores presentes. Prof. Diogo sugeriu que fossem aprovadas as inserções de pauta e fosse

feita uma extensão de pauta dessa assembleia para a próxima semana. Prof. Celso pediu para

que a pauta da “eleição para chefia e subchefia de departamento” fosse discutida ainda nesta

reunião, já que as inscrições estão abertas e as eleições ocorrerão antes da data da extensão da

assembleia. As inserções de pauta foram aprovadas pelos 18 professores presentes. Prof. Diogo

também  pôs  em  votação  que  a  pauta  “Relatório  de  manutenção  de  vaga  referente  à

aposentadoria do professor Júlio Eduardo de Castro” seja a primeira a ser discutida na extensão

da assembleia do dia 15/03/2018. A data da assembleia com a extensão da pauta e a colocação

da pauta “Relatório de manutenção de vaga referente à aposentadoria do professor Júlio Eduardo

de Castro” em primeiro lugar nessa assembleia da próxima semana foram aprovadas pelos 18

professores presentes.  4) Eleição para chefia e subchefia de Departamento. O Prof.  Celso

pediu explicações sobre a eleição e o que se espera do novo Chefe do DPSIC. Profa. Cássia

elogiou esse ponto de pauta e espera que continue os avanços na transparência dos atos do

DPSIC.  Sugeriu  instalação  de  Câmaras  Departamentais  para  melhorar  a  organização  do

departamento. Prof. Marcelo falou sobre a necessidade de se investir no planejamento geral das

atividades sob responsabilidade do DPSIC, o que não vem sendo realizado. Profa. Kety sugeriu

rodízio  nessas Câmaras Departamentais  que a  Profa.  Cássia  citou,  apesar  do dia  a  dia  dos

professores ser atarefado e dificultar esse rodízio e participação na gestão departamental. Prof.

Roberto disse que a participação dos professores na gestão do DPSIC é importante. Prof. Diogo

falou que a ideia é boa, mas complicado de funcionar, por exemplo, montar comissão para avaliar

progressões não funciona, então o chefe acaba tendo que fazer a avaliação das progressões. Isso

acontece porque as demandas dos professores já são muitas e não tem como acrescentar outras.

Prof.  Fuad  disse  que  a  participação  de  todos  através  das  assembleias  departamentais  é

importante, devido à estrutura departamental difícil de modificar. Prof. Celso disse que a chefia e a

subchefia deve exercer função de coordenação e liderança e ser eficaz nos encaminhamentos

para não criar problemas para o departamento. O Prof. Diogo informou aos professores que os

próximos pontos  de pauta  serão discutidos  na extensão da assembleia  que acontece no dia

15/03/2018.  Nada mais havendo a tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte ata que se

aprovada, será assinada por todos os presentes.


