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ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 001/2014 
 
 

No dia vinte e três do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às 9h, 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, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fuad 

Kyrillos Neto, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, 

Marcos Vieira Silva, Marcelo Dalla Vecchi, Maria Amélia Cesari Quaglia, Maria Gláucia 

Pires, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Maria Teresa Antunes Albergaria, Marina de 

Bittencourt Bandeira, Rita Laura Avelino Cavalcante, Roberto Pires Calazans Matos, 

Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: 

Antonio Paulo Angélico e Carlos Henrique de Souza Gerken. O chefe do DPSIC 

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

pontos nos informes. 1) informes: a) A Profa. Adriana perguntou se há possibilidade 

do seminário de habilidades sociais 2015 acontecer em São João del rei Minas 

Gerais, e ela gostaria de saber se todos na assembleia aprovam o seminário que 

provavelmente acontecerá no segundo semestre de 2015. Todos os professores 

aprovaram o evento. O Prof. Marcos Vieira sugeriu que neste seminário seja incluído o 

mestrado de psicologia. A Profa. Maria Nivalda sugeriu que todos os eventos sejam 

reunidos em uma semana, e que todos os alunos fossem obrigados a participar e 

assim os alunos poderiam ver as diferenças perspectivas. O Prof. Roberto disse que a 

idéia é boa, porem é preciso avaliar o tamanho do evento, se for um evento menor 

será possível fazer em uma semana tudo junto, mas se o evento do professor for, por 

exemplo, internacional não tem como. O Prof. Diogo sugeriu que se faça um 

calendário com todos os eventos durante o ano de 2015. Vários professores deram 

depoimentos de experiência com seminários para grande público. b) O Prof. Diogo 

informou que o departamento de Psicologia recebeu um oficio da vereadora Lívia 

Guimarães Carvalho do qual ela solicita a criação de parceria com a UFSJ (apoio de 

professores e alunos do curso de psicologia) para contribuir com os trabalhos 

relacionados a defesa das mulheres. E quem tiver interesse em participar do projeto é 

para entrar em contato com a vereadora. Ele também lembrou a todos que prazo para 

o fechamento do RADOC 2013 é dia 14/02/2014. Ele informou que o processo de 

Afastamento parcial do professor Marcos Vieira já está em andamento. Outro ponto 
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que o Prof. Diogo ressaltou foi sobre o xerox, ele informou que a partir de 01/02/2014 

será necessário pegar um requerimento no departamento para tirar xerox, pois esta 

tendo um grande descontrole da cota. O Prof. Dener sugeriu que a cota seja dividida 

entre os professores e que está informação fique no xerox. O Prof. Diogo disse que o 

xerox não tem controle para estas coisas. Cada professor terá uma cota mensal de 

xerox que será controlada pela secretária do departamento. 2) Planejamento de 

gestão: Regimento Interno do Departamento de Psicologia; O Prof. Roberto 

informou que com relação ao primeiro tópico do regimento que foi proposto está 

entrando em conflito com o regimento geral, porque quem é responsável pela 

formação dos alunos, de acordo como regimento geral é a coordenação de curso. Ele 

sugeriu que no regimento seja modificado o verbo. A Profa. Nivalda sugeriu “Fornecer 

subsídio para a formação de psicólogos, docentes e pesquisadores na graduação e 

Pós-graduação”.  O Prof. Roberto disse que as últimas discussões de regimento no 

CONSUL, eles pediram para que os regimentos ficassem restritos aquilo que é 

específico para cada departamento, o que for geral, já consta no regimento. O Prof. 

Marcos Vieira ressaltou que estão esquecendo de como a estrutura matricial funciona, 

que é uma articulação entre a coordenadoria e o departamento pensando na 

formação, e se não houver esta articulação as coisas não funciona. O Prof. Dener 

sugeriu que no item 2 seja acrescentado mais uma frase depois de conhecimento. A 

Profa. Nivalda sugeriu que colocasse “Promover a produção de conhecimento no 

campo da psicologia”. O Prof. Luiz Gonzaga informou à assembleia que fez várias 

analises de alguns regimentos, e resolveu desdobrar um pouco do que ficou definido 

na ultima assembleia, ele disse que retirou a palavra objetivos e colocou princípios e 

no lugar o estratégias colocou condutas. Ele leu para assembleia as modificações 

feitas por ele no Regimento Interno. E em função da questão democrática 

participativa, ele sugeriu que na assembleia tivesse a representação discente e 

técnico administrativo. O Prof. Roberto disse que este item vai contra o regimento 

geral da instituição. A Profa. Maria Amélia ressaltou que a estrutura matricial impede 

que discente participe da assembleia.  A Profa. Maria Nivalda informou que achou 

relevante a pesquisa que o Prof. Luiz Gonzaga fez, mas é precioso resumir um pouco 

e modificar algumas coisas.  O Prof. Luiz Gonzaga disse que irá ler o regimento geral, 

verificar e depois enviar para todos com as modificações. O Prof. Roberto disse que 

os princípios ele não irá achar no regimento e sim no Estatuto. O Prof. Diogo  
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perguntou se as modificações anteriores vão continuar. A Profa. Maria Nivalda disse 

que é melhor esperar o Prof. Luiz Gonzaga fazer as modificações no regimento e 

depois eles verificam se aprovado ou não na próxima reunião. A Prof. Rita Laura disse 

para ele também pesquisar o PDI. A profa. Rita Laura e o prof. Dener comentaram 

que o Regimento deve ser um documento operacional, tal como ele já estava 

construído e que não deveria envolver princípios. A profa. Marina disse que 

concordava com a opinião destes dois professores, que o Regimento deveria ser 

operacional. O Prof. Diogo sugeriu que a próxima reunião fosse marcada no dia 

13/02/2014, todos aprovaram. 3) Relato sobre o pedido de aproveitamento de 
concurso Edital 1/2013, DOU de 21/05/20013 (Professor Assistente A, área de 
Psicologia Comunitária e Processos Psicossociais), solicitado por Sheila 
Ferreira Miranda (Curso de Medicina) - Prof. Marcelo Dalla Vecchia; O Prof. 

Marcelo informou que ele e os professores da área social se reunirão para analisar o 

pedido de aproveitamento de concurso da Sheila. Ele leu para a assembleia o relato 

feito, do qual a área social está de acordo com a vinda dela para o curso de medicina. 

A Profa. Tatiana ressaltou que o 2° lugar precisa desistir da vaga para que a 3° lugar 

possa ser aproveitado.  O Prof. Roberto sugeriu para que este assunto baixe em 

diligência, até ter esta informação. O Prof. Diogo disse que o 2° lugar precisa fazer um 

documento dizendo que ele desiste da vaga, e para que o pedido dela seja aprovado 

ou não ficou decidido que vão aguardar ser resolvida a situação da candidata frente à 

classificação dela no concurso. O prof. Diogo informou à assembleia que a Profa. 

Nadja enviou um documento para o Departamento pedindo o cancelamento do seu 

pedido de remoção do CCO para o Departamento de Psicologia (Curso de Medicina). 

Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que 

se aprovada, será assinada por todos os presentes. 

 


