
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 001/2018 (extensão)

No dia quinze 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, Cláudia

Márcia Miranda de Paiva, Celso Francisco Tondin, Dener Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto,

Isabela Saraiva de Queiroz, José Rodrigues de Alvarenga Filho, Luiz Gonzaga Chiavegato

Filho, Marco Antônio Silva Alvarenga, Maria Gláucia Pires Calzavara, Matilde Agero Batista,

Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires Calazans Matos, Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo

Chaves. Justificou a ausência os professores: Cássia Beatriz Batista e Silva, Larissa Medeiros

Marinho dos Santos e Lucas Cordeiro Freitas.  1) Informes:  A) Prof.  Camilo informou que

haverá reunião do sindicato dos professores. B)  Prof.  Diogo informou que dia 14/03/2018

ocorreu a votação para Chefe e Subchefe do Departamento de Psicologia, sendo que foi eleito

para Chefe do Departamento de Psicologia o Prof. Celso Francisco Tondin e para Subchefe a

Profa. Larissa Medeiros Marinho dos Santos e ambos serão nomeados, através de Portaria, a

partir da próxima segunda-feira, dia 19/03/2018. C) Prof. Celso agradeceu aos professores a

votação recebida para Chefe de Departamento. D) Prof. Diogo informou ainda que a próxima

assembleia tem que ocorrer o mais rápido possível em abril, para que sejam aprovados a data

validação das atividades do RADOC 2018 e os Planos de Trabalho 2018 dos professores do

DPSIC.  2)  Relatório  de manutenção de vaga referente a  aposentadoria do professor

Júlio Eduardo de Castro.  Relator será o professor Pedro Laureano. Prof.  Pedro leu o

relatório de manutenção de vaga referente a aposentadoria do professor Júlio Eduardo de

Castro. Prof. José Rodrigues perguntou sobre esse procedimento e os professores explicaram

para  ele.  Prof.  José  Rodrigues  concordou  que  a  vaga  permaneça  na  área  clínica,  mas

questionou o perfil psicanalítico atribuído a mesma. Ainda segundo o professor, o perfil desta e

de outras vagas deveriam ser pensados a partir das discussões feitas pelo NDE no que tange

ao  novo  currículo.  O  professor,  por  fim,  defendeu  que  haja  uma  maior  diversidade  de

abordagens e apontou, como exemplo, fenomenologia que só tem uma professora e esta está

de licença. Prof. Pedro disse que o relatório serve para defender a permanência da vaga na

área clínica. Prof. Fuad disse que foram feitas várias reuniões na área clínica para discutir o

assunto. Prof. Fuad falou que o perfil das vagas de aposentadoria tem sido bem parecidos

com o perfil dos professores que se aposentaram e que isso precisa ser mantido, pois o perfil

do Prof. Júlio é muito importante para a formação dos alunos, para ser alterado. Profa. Tatiana

questionou a falta de reuniões da área clínica para discutir a vaga. Prof. Pedro disse que as

reuniões foram feitas, enviando convocação via e-mail. Profa. Tatiana insistiu que o perfil tem

que  ser  mais  debatido  na  área.  Profa.  Cláudia,  que  pertence  à  área  clínica,  disse  que

concordou com o modo que foram feitas as reuniões e o relatório. Profa. Tatiana insistiu no

questionamento de que as reuniões teriam sido feitas só com alguns integrantes da área, sem



outros. Profa. Adriana, que também pertence à área clínica, disse que não recebeu o e-mail

informando da reunião da área. Prof. Diogo, pertencente à área clínica, alegou também que

não recebeu e-mail da referida reunião, com o relatório anexo. Profa. Tatiana disse que apesar

da urgência devido ao ano eleitoral, esse tipo de discussão não deve ser feita por e-mail. Prof.

Celso disse que é positiva a diversidade de abordagens clínicas encontrada no DPSIC da

UFSJ, mas poderia ampliar para Sistêmica, por exemplo, e que perfil  de vaga deveria ser

discutido com NDE com base no novo projeto pedagógico de curso. Profa. Matilde concorda

que a discussão tem que ser ampliada para ter legitimidade. Prof. José Rodrigues concorda

com o Prof. Fuad na questão do acordo de permanência de perfil em área, mas tem que haver

a reunião de discussão da vaga na área e discussão também do relatório a ser feito para esse

fim. Prof. Fuad afirmou que enviou os e-mails e que foram feitas as reuniões. Profa. Tatiana

reafirmou que por mais que o início de ano seja corrido, tem que ser feita a reunião da área,

mesmo que seja em horários incomuns, para que haja ampla discussão. Prof. Roberto falou

que o DPSIC ampliou de 22 para 33 professores, sendo que nenhum foi para a área clínica.

Ele disse que tem que se separar os perfis de vagas novas para o perfil de vagas antigas. Ele

ainda disse que essas discussões sobre como são feitas as reuniões das áreas, nunca havia

sido citadas em assembleia antes, sendo que em todos os relatórios de manutenção de vaga

do ano passado, não foram feitos esses questionamentos. Ele concluiu sua fala dizendo que

não é possível aplicar uma regra a uma vaga específica, a regra de discussão de vagas nas

áreas, tem que ser a mesma para todas as vagas de todas as áreas. Prof. Camilo disse que a

vaga do Prof. Júlio tem que ser mantida para atender a atual demanda da área clínica e que

tem  que  ser  mantido  o  acordo  falado  pelo  Prof.  Fuad.  Ele  disse  que  a  área  clínica  é

diversificada, mas pode existir área que não tenha tanta diversidade assim. Prof. Fuad afirmou

que a área clínica já possui diversidade, não é necessário buscar mais diversidade e que a

referida área não se resume apenas em atendimento em consultório. Ele sugeriu que seja feito

um planejamento estratégico para o DPSIC, com participação dos Coordenadores de Área.

Ele concorda com a fala do Prof. Roberto sobre a aplicação da regra. Profa. Tatiana disse que

questionou somente se houve a discussão na área e não a mudança de regra ou de vaga do

Prof. Júlio. Prof. Marco Antônio disse que essa manutenção de vaga tem que ser decidida

agora e que recebeu o e-mail das reuniões da clínica. Prof. Pedro concorda que deveria ter

havido mais reuniões pessoais, ao invés de discussões via e-mail, mas o prazo é apertado

para tanto. Prof. Dener diz que a política de contratação do DPSIC não é clara e que por isso

que está havendo essa discussão. Ele disse que as políticas têm que ser debatidas e até

mudadas se preciso, senão não faria sentido existir reunião de departamento. Profa. Isabela

disse que a definição do perfil da vaga deveria considerar também as discussões sobre o novo

currículo propostas pelo NDE e realizadas nas reuniões pedagógicas. Prof. Diogo disse que

em alguns casos não dá certo criar atalhos. Ele disse também que desde quando chegou ao

curso de psicologia da UFSJ, a política de manutenção de vagas é a mesma que o Prof. Fuad

e  o  Prof.  Roberto  citaram  e  que  a  mudança  de  procedimento  não  deve  ser  feita  nesse

momento, tem que ser dado prioridade a aprovação do relatório de manutenção de vaga do



Prof. Júlio. Prof. José Rodrigues concordou com a fala do Prof. Dener e disse que as políticas

e práticas do DPSIC precisam ser debatidos em assembleia, senão não faria sentido existir

assembleia departamental.  Prof.  Roberto concorda, mas a discussão tem que ser feita em

outro momento. Prof. Celso sugeriu que as áreas conversem com o NDE. Prof. Diogo colocou

o relatório  em votação.  O relatório  de manutenção de vaga referente a aposentadoria do

professor  Júlio  foi  aprovado  por  14  professores  e  1  abstenção.  Prof.  Diogo  colocou  a

composição da banca do concurso para a vaga do professor Júlio em votação: Professores

Oswaldo França Neto, João Luiz Leitão Paravidini e Jacqueline Oliveira Moreira. A composição

da banca foi aprovada pelos 15 professores presentes. Prof. Pedro leu o perfil da vaga do

professor Júlio.  Profa. Tatiana sugeriu que o perfil  atenda aos adolescentes também. Prof.

Marco Antônio pediu para que fosse acrescentado ao perfil o ponto “Psicanálise e Família”. Os

professores  da  área  clínica  aceitaram  as  sugestões.  Prof.  Celso  sugeriu  que  seja

acrescentado o tópico “Psicologia de Grupos”. Os professores da área clínica responderam

que não teria como acrescentar esse tópico, pois ele é muito amplo. Prof. Dener sugeriu que o

perfil fosse mais específico, para que diminua a amplitude do número de candidatos e facilite o

trabalho da banca. Prof. Celso disse que de qualquer maneira vai haver muitos candidatos

para esse concurso. Os pontos do concurso ficaram da seguinte maneira no perfil da vaga: 1)

Psicopatologia psicanalítica; 2) Fundamentos da clínica psicanalítica; 3) Clínica psicanalítica

em instituições; 4) Demência, debilidade e psicose; 5) O adolescente na clínica psicanalítica;

6)  Clínica  psicanalítica  e  contemporaneidade;  7)  A pesquisa  na  clínica  psicanalítica  e  8)

Psicanálise e família. Prof. Diogo colocou o perfil da vaga, com os pontos do concurso, em

votação. O perfil da vaga do professor Júlio, com os pontos do concurso, foi aprovado por 11

professores  e  3  abstenções.  3)  Aprovação plano de  trabalho das  professoras  Isabela

Saraiva de Queiroz e Matilde Agero Batista (para finalidade de estágio probatório) Profa.

Isabela falou sobre o seu Plano de Trabalho. Prof. Camilo elogiou o Plano de Trabalho da

Profa.  Isabela.  O Plano de Trabalho  da  Profa.  Isabela  foi  aprovado  pelos  12 professores

presentes. Profa. Matilde falou sobre o seu Plano de Trabalho. Prof. Camilo a parabenizou

pelo  Plano  de  Trabalho.  O  Plano  de  Trabalho  da  Profa.  Matilde  foi  aprovado  pelos  12

professores presentes.  4) Prestação de Contas do Orçamento do DPSIC de 2017. Prof.

Diogo  destinou  todas  as  verbas  para  os  concursos  do  DPSIC do  ano  passado.  Explicou

porque houve a devolução ao Governo de uma parte das verbas. A prestação de contas foi

aprovada  por  8  professores  e  1  abstenção.  5)  Aprovação  do  Projeto  de  Extensão

selecionado para participar do Desafio da Rede Aprendizagem Criativa Brasil 2018 da

Fundação  Lemann  e  do  M.I.T.  Media  Lab:  Ciências  cognitivas  e  artes  aplicadas  à

promoção e desenvolvimento de tecnologias para educação inclusiva, conduzido pelos

professores Eduardo Bento Pereira e Marco Antônio Silva Alvarenga. Prof. Marco Antônio

falou  sobre  esse  projeto  e  pediu  a  aprovação.  O  Projeto  de  Extensão  selecionado  para

participar do Desafio da Rede Aprendizagem Criativa Brasil 2018 da Fundação Lemann e do

M.I.T. Media Lab: Ciências cognitivas e artes aplicadas à promoção e desenvolvimento de

tecnologias para educação inclusiva foi aprovado pelos 9 professores presentes. O Prof. Diogo



informou  aos  professores  que  os  próximos  pontos  de  pauta  serão  discutidos  na  próxima

assembleia. Nada mais havendo a tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte ata que se

aprovada, será assinada por todos os presentes.


