
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 002/2018

No dia cinco de abril de dois mil e dezoito, às 09h00min, 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.  Celso  Francisco Tondin.  Estavam

presentes  os  seguintes  professores:  Antonio  Paulo  Angelico,  Cássia  Beatriz  Batista  e  Silva,

Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Diogo Antônio Bloes Chagas, Fuad Kyrillos

Neto,  Isabela  Saraiva  de  Queiroz,  José  Rodrigues  de  Alvarenga  Filho,  Kety  Valéria  Simões

Franciscatti,  Lucas  Cordeiro  Freitas,  Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,  Marco  Antônio  Silva

Alvarenga,  Maria  Gláucia  Pires  Calzavara,  Maria  Nivalda  de  Carvalho  Freitas,  Matilde  Agero

Batista, Mônia Aparecida da Silva, Neyfsom Carlos Fernandes Matias, Pedro Sobrino Laureano,

Roberto  Pires  Calazans  Matos,  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal,  Sheila  Ferreira

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

Adriana Guimarães Rodrigues e Larissa Medeiros Marinho dos Santos.  1)  Informes:  A) Prof.

Celso  informou  que  o  Prof.  Mário,  do  Concurso  da  Área  de  Psicologia  Experimental,  foi

convocado.  Ele  informou  ainda  que  será  chamado  o  3º  colocado  do  processo  seletivo  de

Professor Substituto da Área Clínica para substituir o Prof. Roberto Calazans, que continuará na

Pró-Reitoria  Adjunta  de Pesquisa e Pós-Graduação.  Por  fim,  informou que será  discutido  um

rodízio de disciplinas entre os professores a pedido do Colegiado do Curso. B) Profa. Tatiana,

Coordenadora do Curso de Psicologia, orientou os professores a não marcar falta em dias em que

os alunos ainda não estavam matriculados. Informou ainda que podem ser ministradas atividades

para  compensar  os  dias  em  que  os  alunos  não  compareceram  às  aulas,  por  não  estarem

matriculados. Profa. Tatiana também pediu para que os professores façam as chamadas com

rigor, para evitar que alunos mantenham bolsas mesmo não tendo comparecido às aulas. Prof.

Dener disse que isso é importante para que os alunos tenham consciência de que estão em sala

de aula a trabalho. Por fim, a Profa. Tatiana informou que terá que remarcar a reunião pedagógica

do NDE para uma quinta-feira de manhã, pois a que estava marcada para o dia 29 de abril não

aconteceu por  ter  sido feriado.  C) Profa.  Nivalda informou que o PPGPSI está cumprindo os

prazos estabelecidos pela CAPES para defesa de dissertação e que dia 12 de abril será lançado o

livro do ex-aluno Vitor Dinali. D) Profa. Cássia informou que Solange Jobim e Souza é a nova

professora  visitante  selecionada  no  Programa  de  Pós-Graduação  da  Educação  da  UFSJ

(PPEDU). A professora é graduada em psicologia, aposentada da UERJ, associada da PUC Rio e

pesquisadora  produtividade  nível  2  do  CNPq.  Tem  contribuições  na  área  de  pesquisa  em

psicologia e metodologia de pesquisa, principalmente sobre Bakhtin que permitiriam boas trocas e

parcerias entre os dois programas de pós da educação e da psicologia da UFSJ. E) 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. Prof. Celso colocou em votação que

as pautas de aprovações dos afastamentos para pós-doutorado dos professores Luiz Gonzaga

Chiavegato Filho e Pedro Sobrino Laureano fossem colocadas como 3º e 4º pontos da pauta.

Essa reordenação das pautas foi aprovada pelos 19 professores presentes. Prof. Celso colocou



em votação a inclusão das seguintes pautas: Relatoria do projeto de uso da sala de testes;  A

presença da Polícia Militar  dentro do Dom Bosco por duas vezes nesta semana (segunda as

9:30h  e  quarta  as  20:30h);  Discussão  dos  espaços  físicos  para  atividades  acadêmicas  e

administrativas do DPSIC; e Indicação tutor para a Perfil Empresa Júnior. As inclusões de pauta

foram aprovadas por 18 professores e uma abstenção.  2) Apresentação da professora Mônia

Aparecida da Silva. O Prof.  Celso apresentou aos demais colegas a nova professora, Mônia

Aparecida da Silva, e ela fez um breve relato falando sobre suas experiências profissionais. 3)

Aprovação da data validação das atividades do RADOC.  A data de 09/04/2018 foi aprovada

como data  de validação  das  atividades do RADOC por  18  professores  e  uma abstenção. 4)

Apresentação  dos  Planos  de  Trabalho  dos  professores.  O  Prof.  Celso  perguntou  se  os

relatórios de apresentação dos Planos de Trabalho poderiam ter o prazo de até 10 minutos para

serem lidos pelos representantes dos laboratórios e os professores concordaram. Profa. Gláucia

leu o relatório de apresentação contendo o resumo dos Planos de Trabalho dos professores do

NUPEP. No fim, o Prof. Camilo pediu para que ela acrescentasse ao relatório uma atividade feita

por ele. Profa. Nivalda leu o relatório de apresentação contendo o resumo dos Planos de Trabalho

dos professores do LAPIP. Prof. Celso agradeceu a Profa. Nivalda por substituir o Prof. Walter,

que está em afastamento,  na leitura do relatório.  Prof.  Diogo leu o relatório  de apresentação

contendo o resumo dos Planos de Trabalho dos professores do LAPSAM. Prof. Celso abriu para

debate acerca de todos os relatórios lidos. Prof.  Dener comentou que foi  possível,  apesar de

superficialmente, verificar todo o trabalho desenvolvido pelos professores do DPSIC e pediu para

que  os  professores  continuem  se  esforçando  para  superar  as  diferenças  e  trabalhar

coletivamente, cada um reconhecendo o trabalho realizado pelo outro em sua área. Prof. Camilo

destacou que o ponto de pauta dos Planos de Trabalho, antigamente, era difícil de ser debatido e

hoje, com o esforço de todos os professores, esse ponto é discutido com mais facilidade. Prof.

Celso disse que os Planos de Trabalho relatam de forma coletivizada o trabalho desenvolvido pelo

coletivo  de  professores  e  que  esses  Planos  de  Trabalho  precisam  se  relacionar  com  o

Planejamento Estratégico do DPSIC. Profa. Matilde sugeriu que os professores devem pensar

estratégias  para  que  os  planos  de  trabalho  sejam  lidos  e  discutidos,  uma  opção  seria  a

apresentação e discussão dos Planos de Trabalho em duplas de professores em cada assembleia

ao longo do ano. Prof. Diogo disse que a aprovação dos Planos de Trabalho na assembleia é pró-

forma mesmo, que é preciso que os professores dialoguem entre si para saber os trabalhos que

estão sendo desenvolvidos. Profa. Nivalda propôs enviar por e-mail aos professores os Planos de

Trabalho.  Prof.  Celso propôs colocar a sugestão em votação. Profa. Matilde defendeu que os

Planos de Trabalho precisam ser discutidos mais detalhadamente nas assembleias. Prof. Diogo

disse que se isso realmente for feito teriam que ser feitas mais de uma assembleia por mês. A

Profa. Matilde salientou que seja então realizada a reunião mensal. Profa. Kety solicitou entregar

os Planos de Trabalho por e-mail. Prof. Celso  solicitou para que os professores Gláucia, Nivalda e

Diogo enviem para o e-mail do DPSIC os Planos de Trabalho individuais dos professores e o

relatório dos laboratórios, feito por eles, para que o secretário do DPSIC os encaminhe para todos



os professores do departamento. Todos os Planos de Trabalho e o encaminhamento deles para

todos  os  professores  foram  aprovados  pelos  18  professores  presentes.  5)  Aprovação  de

afastamento para pós-doutorado do professor Luiz Gonzaga Chiavegato Filho.  Relatora:

professora Rosângela M. A. Camarano Leal.  Profa. Rosângela leu o relatório de afastamento

para pós-doutorado do professor  Luiz  Gonzaga,  dando parecer   favorável  ao afastamento do

mesmo. Prof. Celso destacou a importância do trabalho que será desenvolvido pelo Prof. Luiz

Gonzaga. Profa. Matilde perguntou se o trabalho do Prof.  Luiz Gonzaga será mais teórico ou

prático. Prof. Luiz Gonzaga respondeu que o trabalho será teórico de início, mas dependendo do

que for demandado pela professora orientadora, o trabalho pode ficar prático. Prof. Diogo disse

que  quando  a  área  assina  o  documento  autorizando  o  afastamento  de  um  professor  se

compromete a assumir os encargos didáticos dele. Profa. Matilde disse que não houve reunião de

área para decidir  a saída e os encargos do Prof.  Luiz Gonzaga e que questionou o professor

sobre como a área se organizaria quando este demandou a assinatura em documento de acordo

para sua saída e que o professor respondeu que aquele documento era apenas para dar início ao

processo, mas que essas questões seriam discutidas antes da aprovação de sua saída, o que não

aconteceu. A Prof Matilde insistiu que as licenças devem ser discutidas antes da assembleia e não

ser  pró-forma,  através de assinatura  de um documento. Prof.  Luiz  Gonzaga pediu  que fosse

verificada a possibilidade de contratação de professor substituto para assumir seus encargos e se

não  for  possível  a  Profa.  Rosângela  se  compromete  em  assumir  seus  encargos  durante  o

afastamento. Prof. Diogo informou que o DPSIC possui atualmente dois professores substitutos e

26 professores ativos e que as áreas precisam discutir  os afastamentos antes de levá-los ao

DPSIC e à assembleia. Profa. Kety solicitará saída para pós-doutorado para o 2º semestre de

2018 e ressaltou que os professores têm direito a substitutos para seus encargos, de acordo com

o Regulamento da UFSJ. Completou dizendo que sem substitutos algumas áreas não funcionam.

Segundo a Profa. Tatiana, a Área Social tem dois professores afastados e um substituto dá conta

do trabalho, pois todos os professores da graduação estão com carga horária tranquila. Ela disse

que é preciso que haja um planejamento dos afastamentos, pois a Profa. Tais se afastou por

licença maternidade e não há professor na área que possa substituí-la e nem professor substituto.

Profa. Matilde disse que isso não foi discutido na área e que não foi informada sobre a questão

dos encargos didáticos. Profa. Cássia informou que existem diferenças entre as áreas na relação

entre  o  número  de  professores  e  os  encargos  obrigatórios  que  precisam  ser  debatidas

coletivamente pelo DPSIC. O Prof. Celso colocou em votação o afastamento para pós-doutorado

do  professor  Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,  que  foi  aprovado  por  22  professores  e  uma

abstenção.  6)  Aprovação de afastamento para pós-doutorado do professor Pedro Sobrino

Laureano. Relatora: Profa. Maria Gláucia Pires Calzavara.  Profa. Gláucia leu o relatório de

afastamento para pós-doutorado do professor Pedro, dando parecer favorável ao afastamento do

mesmo. Prof. Camilo enalteceu a pesquisa e trabalho realizados pelo Prof. Pedro, mas disse que

área precisaria de um substituto para os encargos dele. Prof. Pedro disse que havia conversado

com Prof.  Celso  sobre  a  convocação  de  um substituto  para  o  Prof.  Roberto,  como também



solicitou um substituto para ele e sugeriu que fosse chamado o 4º colocado do processo seletivo

para Professor Substituto da Área Clínica. Profa. Cássia disse que os afastamentos e os encargos

didáticos  devem  se  pensar  coletivamente  pelo  departamento  e  não  por  área.  Disse  que  os

estudos do NDE apontam que algumas áreas como a clínica, principalmente a psicanálise e a

psicologia do trabalho tem maior proporção de número de professores em relação aos encargos

didáticos obrigatórios, o que permite a própria área assumir diferente de outras áreas que não tem

margem de folga para tal. A professora defende assim como dito pela professora Kety, a utilização

do direito de substituição do departamento, sendo esta de forma proveitosa pedagogicamente e

administrativamente.  Reforça  que  a  substituição  deve  ser  pensada  pelo  DPSIC  e  não

separadamente por área. Ou seja, os substitutos não são das áreas, são do departamento diante

de sua demanda total considerando a porcentagem máxima possível para professores substitutos.

Prof. Celso perguntou aos professores da área se existe um acordo deles assumirem encargos

caso não seja possível chamar substituto. Os professores da área responderam que existe esse

acordo. Profa. Kety disse que os professores substitutos precisam ter mais de 8 horas/aula. Prof.

Dener questionou que os substitutos aprovados para a área clínica não servem para assumir

encargos na área social.  O Prof. Celso colocou em votação o afastamento para pós-doutorado do

professor Pedro Sobrino Laureano, que foi aprovado por 22 professores presentes. Prof. Celso

colocou em discussão a continuação da assembleia, por já ter duração de duas horas. Os 22

professores presentes naquele momento aprovaram a continuação da assembleia para mais de

duas horas de duração. 7) Relato da comissão de avaliação das vagas do curso de medicina,

alocadas no DPSIC.  Profa. Isabela leu o relatório feito pela comissão formada por ela, Profa.

Cássia e Prof. Marcelo. Aberta a discussão, a Profa. Tatiana perguntou se foi dada anuência do

DPSIC para o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. Comissão respondeu o PPC deve ter

tido anuência pois foi aprovado no CONEP. Profa. Kety entendeu que ocorreu duas anuências do

DPSIC em instâncias maiores da UFSJ. Profa. Isabela disse que existe um período entre 2016 e

2017 em que não há registro desse assunto em assembleia do DPSIC. Prof. Roberto parabenizou

a comissão pelo relatório feito. Disse que o PPC demorou de 3 a 4 meses a ser aprovado no

CONEP. Falou que conhecer os trâmites da UFSJ é difícil, aconteceram erros do departamento e

coordenadoria  de  Medicina,  que  também  não  foram  averiguados  pelos  departamento  e

coordenadoria de Psicologia. Não lembra que depois tenha sido discutida a reformulação do PPC

em assembleia departamental. Afirmou que o DPSIC tem compromisso com o curso de Medicina.

Questão:  como  resolveremos  isso  junto  à  Medicina?  Como podemos  ajudá-los?  Prof.  Dener

entendeu que o DPSIC acreditou em disponibilidade de vagas, aceitou isso, mas sem pensar no

aumento de encargos didáticos que isso traria. O departamento precisa assumir os encargos e

não apenas alguns professores. Pediu para que fosse acrescentado ao relatório qual tem sido as

atribuições didáticas na Medicina, para ver o quanto estamos contribuindo e não contribuindo para

aquele curso. Profa. Kety entendeu que as vagas não são da Medicina, mas sim da Psicologia, no

entanto, essas vagas prestam serviço à Medicina. Prof. Camilo participou das discussões sobre o

curso de Medicina e no início existia a interpretação equivocada que o curso de Medicina de São



João del-Rei era igual ao curso de Medicina do Campus Centro-Oeste Dona Lindu – CCO, em

Divinópolis. Profa. Nivalda disse que precisa ser verificado o processo de abertura do curso de

Medicina para se esclarecer como fazer o encaminhamento dessa discussão. Professores Diogo e

Nivalda elogiaram o trabalho feito pela comissão, sendo que Prof.  Diogo afirmou que para se

colocar qualquer documento em votação tem que se ter clareza sobre o que ele está dizendo para

que não sejam criados problemas para o DPSIC posteriormente e que a Medicina é aberta à

negociação de encargos com a Psicologia. Prof. Marco Antônio disse que o processo tem que ser

visto em assembleia por ser público. A comissão explicou que o DPSIC teria que assumir 576

horas da Medicina e não 4 códigos de vagas de professores. Profa. Tatiana disse que isso não

precisa ser feito, pois o DPSIC já está, no momento, fazendo o que o curso de Medicina precisa.

Afirmou  também  que  quatro  códigos  de  vaga  não  significariam,  a  princípio,  144  horas  por

professor. Profa. Cássia falou que o relatório apresenta o parecer da comissão que destaca o

nosso  compromisso  assumido  junto  ao  curso  de  medicina  defendendo  que  este  seja  do

departamento todo e não dos 4 professores que entraram pelas vagas.  O relatório  informa o

ocorrido e pode ser aprovado em assembleia ou não. Prof. Celso sugeriu o envio do relatório a

todos  os  professores  para  que  possam  lê-lo  com  mais  atenção  e  seja  votado  na  próxima

assembleia. Prof. Roberto disse que deveríamos aprovar o relatório, afirmar o compromisso do

DPSIC com o Curso de Medicina e que fosse discutido com este o problema do encargos. Prof.

Diogo sugeriu que seja feita uma assembleia extraordinária para continuar a discussão sobre o

assunto. O Prof. Celso colocou em votação a realização de uma assembleia extraordinária para o

próximo dia 19 de abril de 2018. A realização da assembleia para a referida data foi aprovada

pelos 22 professores presentes naquele momento. O Prof. Celso comunicou aos professores que

a  continuação  da  discussão  do  relatório  da  comissão  de  avaliação  das  vagas  do  curso  de

medicina,  alocadas  no  DPSIC,  bem como os  próximos  pontos  de  pauta  serão  discutidos  na

assembleia  extraordinária  do  dia  19/04/2018.  Nada  mais  havendo  a  tratar  eu,  Júnio  César

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


