
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 002/2015 
 
 

No dia sete do mês de maio de dois mil e quinze, às 09h30minh, na sala 2.52, 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, Carlos Henrique de Souza Gerken, Cássia Beatriz Batista, 

Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fernando Santana de Paiva, Fuad 

Kyrillos Neto, Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno, Júlio Eduardo de Castro, Kety 

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

Chiavegato Filho, Marco Antônio Silva Alvarenga, Marcos Vieira Silva, Maria Amélia 

Cesari Quaglia, Maria Gláucia Pires, Maria de Fatima A. Queiroz e Melo,  Marina de 

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

Rosângela M. A. Camarano Leal, Sheila Ferreira Miranda e Tatiana Cury Pollo. 

Justificaram a ausência o professor: Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Marcelo Dalla 

Vecchia, Wilson Camilo Chaves e Júlio Eduardo de Castro. O chefe do DPSIC iniciou a 

assembleia colocando a pauta em votação, onde foram incluídos alguns pontos nos 

informes e na pauta. 1) informes: A) A Profa. Larissa Medeiros coordenadora do Curso 

de Psicologia informou que no dia 12/05 acontecerá a eleição para colegiado e NDE, e 

solicitou que todos votem. Ela também ressaltou que os alunos tem procurado a 

coordenadoria para falar sobre a questão das horas/aulas das disciplinas, alguns 

professores que estão extrapolando às 72 horas. A Profa. Larissa informou que varias 

congregações comunitárias da região tem procurado a coordenadoria em busca de alunos 

para estágios, ela solicitou que os professores interessados entrem em contato com a 

coordenadoria. B) O Prof. Carlos Henrique informou que a UFSJ irá passar pelo 

recredenciamento como instituição universidade pública, do dia 26 a 30 de maio 2015. A 

comissão terá uma agenda que será disponibilizada assim que for feita uma reunião com 

a Reitoria. A CPA teve que produzir três documentos: Relato Institucional/ Documento de 

recredenciamento/ Relatório de autoavaliação institucional. O Prof. Carlos Henrique 

esclareceu como será feita a avaliação. A Profa. Rita Laura ressaltou que o curso de 

Pedagogia à Distância passou por uma avaliação. As avaliadoras apontaram problemas 

que são muito mais institucionais do que do próprio curso. Elas olharam a sala da Profa. 

Rita Laura, os livros da estante, foram em todos os laboratórios, contaram quais 

computadores estão completos e etc. A Profa. Rita Laura disse que outro ponto que  



precisa ser levado em consideração é a atualização das pastas com os diplomas e 

comprovantes de produção. O Prof. Carlos Henrique solicitou que todos colaborem para 

esta avaliação. C) A Profa. Adriana coordenadora do Comitê de Ética com Seres 

Humanos informou que o Comitê de Ética esta em processo de renovação. O 

credenciamento junto a o Ministério da Saúde venceu em Setembro de 2014 e até 

setembro de 2015 é preciso fazer a renovação do credenciamento, e para que haja a 

renovação está sendo feito um novo regimento interno e está sendo implantada no comitê 

de ética a Plataforma Brasil. D) A Profa. Rosângela comunicou que nos dias 21 e 22 de 

outubro de 2015 acontecerá o 1° Colóquio internacional da Psicologia do trabalho na 

UFSJ. Ela solicitou que os professores ajudem na divulgação. E) O Prof. Marcos Vieira 

informou que nos dias 07 e 08 de maio no campus Dom Bosco, estará acontecendo o “I 

Encontro Saberes sobre Envelhecimento”, organizado a partir dos projetos de extensão e 

com as dissertações que estão trabalhando com idosos.  F) O Prof. Diogo solicitou que os 

professores atualizem as pastas com os documentos: identidades, CPF, diplomas, 

comprovações de publicações dos últimos 3 anos. O Prof. Diogo também informou que a 

verba do DPSIC ainda não saiu, e com isso não é possível fazer o planejamento. Ele 

também pediu que os professores solicitassem aos alunos que informem quando o SPA 

estiver fechado em horários de funcionamento. O Prof. Diogo informou que já enviou o 

pedido de remoção do Prof. Marcio Baccarini para o departamento de Medicina e eles 

informaram que será levado para a próxima assembleia. Assim que tiver noticias ele 

avisará. O Prof. Diogo também falou que as atribuições dos encargos didáticos já foram 

enviadas por e-mail para todos os representantes das áreas e solicitou que seja enviado 

para o DPSIC até o dia 18/05/2015. 2) Apresentação do Prof. Fernando Santana de 
Paiva. 3) Solicitação de aprovação da participação da Profa. Sheila Miranda no 
Projeto de Extensão: "Educação Integral na Região das Vertentes”: A Profa. Sheila 

informou que ela foi convidada para participar do projeto de Extensão "Educação Integral 

na Região das Vertentes”, do DECED. Ela irá coordenador alguns estagiários que irão 

visitar as escolas e fazer um levantamento das demandas. O Prof. Diogo colocou em 

votação e foi aprovado por unanimidade.  4) Pedido de sala da Profa. Sheila Ferreira e 
do Prof. Marcelo Dalla Vecchia para projeto e Sala para o Prof. Marco Antônio Silva 
Alvarenga e o novo Professor do Concurso de Psicologia e Direitos Humanos: O 

Prof. Diogo informou que a comissão de espaço físico precisa fazer um levantamento de 

espaço. A Profa. Claudia comunicou que está tendo um esgotamento de salas. A Profa. 

Adriana informou que está colocando o seu  cargo  na   Comissão    de   Espaço Físico  a  



disposição. O Prof. Fuad sugeriu que todos os pedidos de salas sejam repassados à 

Comissão para que, posteriormente, entrem em contato com a reitoria e a prefeitura de 

Campus para verificar como esta a obra dos novos blocos de sala de aulas, pois é preciso  

pensar na ampliação de espaço do curso de Psicologia. O Prof. Marcos Vieiras informou 

que no LAPIP já foi feito o pedido para dividir uma sala de uso coletivo para os 

professores. O Prof. Marcos Antônio informou sobre a necessidade de uma sala para 

testes psicológicos do curso. Ele disse que irá enviar ao DPSIC e à Comissão de Espaço 

Físico, o pedido. Depois de varias discussões ficou decidido que os professores que 

necessitam que espaço físico para projeto enviem um e-mail para a Comissão para que 

seja feito um levantamento.  Os Professores sugeriram que o Prof. Fernando aceite 

compor a Comissão de Espaço Físico.  O Prof. Diogo colocou em votação e foi aprovado 

por unanimidade. A Comissão de Espaço Físico ficou composta por Fuad, Claudia e 

Fernando.  5) Relato do pedido de prorrogação do período de afastamento para pós-
doutorado da Profa. Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo: O Prof. Roberto 

Calazans relatou o pedido de prorrogação do período de afastamento para pós-doutorado 

da Profa. Maria de Fátima. E foi favorável à prorrogação do afastamento da mesma. A 

Profa. Maria de Fátima esclareceu algumas duvidas com relação ao seu pedido de 

prorrogação. O Prof. Diogo colocou em votação e 19 professores a favor e 1 abstenção. 

6) Condições de trabalho: A Profa. Maria Amélia ressaltou inúmeros problemas que está 

tendo na instituição que está atrapalhando o trabalho e o ensino. Ela disse que ficar 

reclamando dos problemas que surgem no dia a dia não é função de professor. O Prof. 

Carlos Henrique membro da equipe de gestão da universidade, disse que anualmente é 

realizado um volume enorme de troca de equipamentos na UFSJ, porém existe problemas 

graves de uso e do cuidado destes equipamentos. O Prof. Diogo informou que qualquer 

problema que os professores tenham com condições de trabalho é para enviar um e-mail 

para o DPSIC que serão tomadas as devidas providencias. 7) Aprovação do plano de 
trabalho 2015 (Ordem alfabética): Os professores Rita Laura Avelino Cavalcante, 

Ivanize Valeria dos Santos Lima Moreno, Adriana Guimarães Rodrigues, Antonio Paulo 

Angélico e Carlo Henrique de Souza Gerken apresentaram os seus planos de trabalho 

que foram respectivamente aprovados por unanimidade pela assembleia. Nada mais 

havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, 

será assinada por todos os presentes. 


