
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 001/2015 
 

No dia cinco do mês de março de dois mil e quinze, às 09h30minh, na sala 1.105, do 

Campus D. Bosco realizou-se a Reunião ordinária da Assembleia Departamental do 

Departamento de Psicologia 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, Cláudia Márcia 

Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto, Júlio Eduardo de Castro, 

Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga 

Chiavegato Filho, Marco Antônio Silva Alvarenga, Marcos Vieira Silva, Marcelo Dalla 

Vecchi, Maria Amélia Cesari Quaglia, Maria Gláucia Pires, Marina de Bittencourt 

Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Rita Laura Avelino Cavalcante, Roberto Pires 

Calazans Matos, Sheila Ferreira Miranda, Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. 

Justificaram a ausência o professor: Carlos Henrique de Souza Gerken. O chefe do 

DPSIC iniciou a assembléia colocando a pauta em votação, onde foram incluídos 

alguns pontos nos informes e na pauta. 1) informes: A) A Coordenadora do Curso de 

Psicologia Profa. Larissa Medeiros informou que a 3° etapa de matrícula vai até o dia 

07 de março. Informou também que já saiu o resultado da monitoria e desta vez todos 

os professores que pediram foram contemplados. B) O Prof. Marcelo Dalla Vecchia 

informou que neste ano de 2015 em novembro acontecerá o V Congresso 

Internacional sobre Drogas e o II Seminário de Pesquisa e Extensão em Álcool e 

Drogas, com a presença de Luiz Afonzo (OPAS) e Raquel Yralbe (UDELAR). Ele 

solicitou que os professores informassem quais as datas de eventos para que as 

datas não coincidam. C) O Prof. Marcos Vieira informou que no ano passado fez-se 35 

anos da vinda do Franco Basaglia ao Brasil. E este ano em maio, ele está 

organizando um encontro para avaliar os 35 anos da reforma da assistência à saúde 

mental, que acontecerá na UFSJ, com parceria com a Prefeitura de São João Del Rei,  

CAPES e ABRAPS. O Prof. Marcos Vieiras também comunicou que haverá o 

Seminário dos Idosos com a Profa. Ligia Py na Pós- graduação, e o seminário será 

aberto para os alunos de Psicologia. D) O Prof. Diogo informou que já foi contratado o 

novo substituto do prof. Carlos Henrique, o Prof. Magno Geraldo. A Prof. Tatiana 

sugeriu que ele procure os professores da área escolar para um conversa. Ele 

informou também que o concurso do Professor substituto da Profa. Valéria será 

prorrogado, podendo assim chamar o próximo colocado e não precisar fazer um novo 

concurso. A próxima candidata é a Raissa Pedrosa. O Prof. Diogo solicitou que seja 



programado com antecedência as datas que os professores iram precisar da sua 

assinatura para algum documento. O Prof. Roberto sugeriu que o Prof. Diogo busque 

saber todas as datas dos editais de projetos que necessitam de sua assinatura e 

marque uma data para assinar tudo. O Prof. Diogo ressaltou que a progressão ficou 

mais objetiva, porém mais trabalhosa. Ele informou que no RADOC não vem 

especificando sobre o Qualis dos periódicos. Ele pediu que os professores coloquem a 

lápis no RACOD qual é o Qualis dos artigos e na parte dos projetos informar se  é 

financiado ou não, e se passou por uma comissão. O Prof. Fuad disse que se tivesse 

o Lattes institucional facilitaria o serviço de todos. O Prof. Roberto disse que este 

sistema esta para ser instalado. O Prof. Diogo também informou que na próxima 

reunião será aprovado os planos de trabalhos de 2015. Ele também ressaltou que o 

Sérgio Murilo do Setor de Espaço físico entrou em contato solicitando um espaço 

físico para guardar material do curso de medicina. Ele disse que já enviou um e-mail 

para o Sérgio Murilo dizendo que o DPSIC tem uma serie de demandas e precisa dos 

espaços físicos. O Prof. Diogo informou ter enviado um questionário para os 

coordenadores dos laboratórios, Profa. Marina, Prof. Marcos Vieira e Profa. Maria 

Glaucia, referente os levantamentos de dados sobre os laboratórios. Este questionário 

é para ser enviado até o dia 13 de março de 2015. Ele também falou sobre os 15% 

que o Departamento tem direito em relação ao quadro de Professores efetivos para a 

contratação de professores substitutos. E por último o Prof. Diogo falou que enviou por 

e-mail para os Professores do DPSIC a tabela com prestação de contas referente ao 

ano de 2014. E disse que esta tabela será colocada na pagina do DPSIC no site da 

UFSJ. Pauta: O Prof. Diogo incluiu alguns pontos de pauta que foram aprovados por 

todos: 1) Participação do Prof. Wilson Camilo Chaves como membro permanente 
do Programa de Pós-Graduação, nível de Mestrado, em Filosofia da 
Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ): O Prof. Wilson Camilo informou 

que o Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São 

João Del Rei, ainda esta submetido a analise dos pareceristas e ainda falta ser 

submetido os conselho CONEP E CONSU e a CAPES. Mas caso seja aprovado ele 

será membro permanente. O Prof. Diogo sugeriu que fosse votada a aprovação do 

projeto e foi aprovado por unanimidade. 2) Participação da Profa. Cássia Beatriz 
Batista no Projeto de Extensão “Programa Jovem com Saúde: Universidade e 
Escolas Públicas na Prevenção de DSTs”: A Profa. Cássia informou que é um 

projeto de extensão com a Participação de três departamentos DPSIC, DCNAT e 



DEMED é uma atividade que envolve quatro professores de formações diferentes, 

para trabalhar com jovens do ensino médio em escolas publicas com oficinas de 

DST/AIDS e saúde em geral. E comunicou que este projeto ainda está em avaliação. 

O Prof. Diogo sugeriu que fosse votado e foi aprovado por unanimidade. 3) 

Participação da Profa. Sheila Ferreira Miranda no Projeto de Extensão 
“Identidade e diversidade de minorias sociais no CRAS do Bairro Senhor dos 
Montes: intervenção psicossocial com idosos e adolescentes”: A Profa. Sheila 

informou que é um projeto que também esta em avaliação. É um projeto que tem 

como proposta realizar intervenções psicossociais em grupos de idosos e 

adolescentes, através das oficinas de grupo e recursos de imagens, visando atender 

ao público do CRAS do bairro Sr. dos Montes, em parceria com a Psicóloga da 

instituição Msc. Aparecida Ferreira Alves. O Projeto pretende atender um grupo com 

aproximadamente 25/30 idosos e realizar busca ativa para formação de um grupo de 

adolescentes negros. Com os idosos será realizado debates relacionados à saúde, 

memória, senectude, sexualidade e relações com a família. Além disso haverá uma 

sessão quinzenal de cinema. E para os adolescentes será realizado oficinas com 

temas como violência, gravidez, questão racial na adolescência e oficinas culturais 

(cabelo e hip hop). O Prof. Diogo sugeriu que fosse votado e foi aprovado por 

unanimidade. 4) Participação do Prof. Marcelo Dalla Vecchia no Programa de 
Extensão “Eiras e Beiras: Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas - 
Consolidando Redes, Garantindo Direitos: O Prof. Marcelo informou que a 

proposta do programa é desenvolver um estágio em extensão que ocorre em vários 

serviços da rede de atenção às pessoas com problemas devido ao uso de álcool e 

drogas, organizar um evento técnico-científico e contribuir com o município na 

sistematização da rede de atenção. O Prof. Diogo sugeriu que fosse votado e foi 

aprovado por unanimidade. 5) Participação da    Prof. Marcelo Dalla Vecchia no 
Projeto de Extensão “Cursinho Popular Edson Luís”: O Prof. Marcelo informou 

que a proposta do projeto visa oferecer até 40 vagas para educandos com 

comprovada situação de carência sócio-econômica para frequentar um cursinho pré-

ENEM cujos professores são prioritariamente alunos e ex-alunos das licenciaturas da 

UFSJ. O Prof. Diogo sugeriu que fosse votado e foi aprovado por unanimidade. 6) 
Vaga em função da aposentadoria da Profa. Maria Teresa Antunes Albergaria: O 

Prof. Diogo informou que pediu a área escolar para fazer uma justificativa para a 

manutenção da vaga referente à aposentadoria da Profa. Maria Teresa. A  Profa. 



Larissa leu um documento com a justificativa da área. Alguns professores sugeriram 

algumas modificações no texto. O Prof. Roberto sugeriu que colocasse no documento 

as atividades administrativas exercidas por alguns professores desta área. O Prof. 

Diogo sugeriu que todos votassem para a vaga permanecer na área escolar, foi 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. O Prof. Marcelo também ressaltou 

que o Prof. Fernando que passou no concurso de Psicologia e Direitos Humanos irá 

tomar posse no dia 31/03/2015 e conformo foi combinado anteriormente os 

professores das áreas do trabalho, social e escolar irão se reunir para discutir as 

atribuições do referido professor 7) Apresentação do Prof. Marco Antônio Silva 
Alvarenga: Ele se apresentou para todos na assembleia e colocou-se à disposição de 

todos. 8) Relato do pedido de afastamento para pós-doutorado da Profa. Larissa 
Medeiros Marinho dos Santos: A Profa. Tatiana relatou o pedido de afastamento 

para pós-doutorado da Profa. Larissa Medeiros. A Profa. Larissa informou que em 

abril sairá à resposta sobre o seu pedido de bolsa do CNPq, e ela só vai mediante 

bolsa.  O afastamento será de agosto de 2015 a junho de 2016. A Profa. Larissa 

esclareceu algumas duvidas com relação ao seu projeto de Pós-Doutorado. O Prof. 

Diogo colocou em votação e foi aprovado por unanimidade. 7) Pedido de 
redistribuição de Paulo Roberto dos Santos Ferreira: o Prof. Diogo informou que 

recebeu um processo de pedido de redistribuição enviado por Paulo Roberto dos 

Santos Ferreira. Porém ele irá responder o pedido avisando que o Departamento de 

Psicologia não tem disponível nenhum código de vaga no momento. 8) Pedido de 
remoção do Prof. Márcio Baccarini Viegas para o Departamento de Medicina: O 

Prof. Diogo informou à assembleia que recebeu uma carta formal do Prof. Marcio 

Baccarini solicitando sua remoção do Departamento de Psicologia para o 

Departamento de Medicina da UFSJ. O Prof. Roberto disse que o pedido de remoção 

primeiro tem que ser feito na unidade de destino, para saber o que eles irão propor 

para o DPSIC. O Prof. Roberto disse que primeiro tem que pensar nas seguintes 

opções: Se Prof. Marcio Baccarini for para o DEMED os encargos didáticos vão 

juntos? O DEMED vai disponibilizar uma vaga para o DPSIC? O Prof. Diogo acha que 

é isso que precisa ser decidido na assembleia para já levar estas propostas para o 

DEMED. A Profa. Maria Amélia acha que deveria esperar ele aposentar e depois fazer 

um concurso. A Profa. Marina informou que entrou em contato com a Magda da 

PROGP e ela informou que toda vez que um professor pede remoção para outro 

departamento abre um processo e precisa passar pelo CONSU, e o DPSIC tem que 



dar uma resposta e são três opções de resposta: 1) aprova ou 2) não aprova a saída 

dele, ou 3) concorda com a remoção dele desde que a vaga continue no DPSIC.   A 

profa. Marina sugeriu que a vaga ficasse no DPSIC e fosse contratado um docente 

dedicação exclusiva para lecionar as disciplinas que o Marcio leciona agora e ainda 

fazer pesquisa. A Profa. Larissa Informou que se ele for removido e ficar responsável 

pelas disciplinas é preciso solicitar ao DEMED que comprometa com as disciplinas no 

DPSIC, não sendo necessariamente o Baccarini. O Prof. Diogo informou que há 

quatro opções: 1° Ser removido para o DEMED desde que o DEMED fique 

responsável pelos encargos didáticos. 2° Ser removido para o DEMED e eles cedem 

uma vaga para o DPSIC de 40 horas ou Dedicação exclusiva. 3° O DEMED cede a 

vaga e assumem as disciplinas. 4° o Prof. Marcio Baccarini fique no DPSIC. Após 

varias discussões ficou decidido que o Prof. Diogo enviará um memorando eletrônico 

para o DEMED pedindo um posicionamento deles com relação ao pedido do Prof. 

Marcos Baccarini e na próxima assembleia ele levará a resposta. 9) Escolha de um 
representante do Departamento de Psicologia para o CONSU: O Prof. Diogo disse 

que é preciso decidir quem será o novo representante do CONSU. O Prof. Wilson 

Camilo se candidatou justificando o motivo. O Prof. Diogo colocou em votação e foi 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento 

Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por todos os presentes. 


