
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 002/2014

No dia treze do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 09h, 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, Carlos Henrique de Souza Gerken, Cláudia Márcia Miranda de

Paiva,  Dener  Luiz  da  Silva,  Fuad  Kyrillos  Neto,  Ivanize  Valéria  dos  Santos  Lima

Moreno,  Júlio  Eduardo  de  Castro,  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Luiz

Gonzaga Chiavegato Filho, Marcos Vieira Silva, Marcelo Dalla Vecchi, Maria Amélia

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

Bittencourt  Bandeira,  Pedro  Sobrino  Laureano,  Rita  Laura  Avelino  Cavalcante,

Roberto  Pires  Calazans  Matos,  Tatiana  Cury  Pollo  e  Wilson  Camilo  Chaves.

Justificaram a ausência os professores: Antonio Paulo Angélico e Rosângela Maria de

Almeida  Camarano  Leal.  1)  informes:  a) A  Reitora  Profa.  Valéria Heloísa  Kemp

informou para a assembleia que o Prof. Joel acha que a vaga do psiquiatra deveria

ficar alocada no departamento de medicina. Ela ressaltou que a carta que o Prof. Joel

enviou para o DPSIC informando que as vagas de psicólogos tinham sido reduzidas

para duas, não corresponde mais, ela disse que conversou com ele e que irão manter

as quatro vagas para psicólogos. Com relação à quantidade de vagas para psiquiatra

será decidido pelo Prof. Joel, futuramente. Outro ponto que ela ressaltou foi que os

computares já foram comprados e serão enviados juntamente com os moveis que

foram solicitados, chegarão em breve. b) O Prof. Luiz Gonzaga justificou a ausência

da Profa. Rosângela na assembleia. c) O Prof. Diogo informou que o departamento

recebeu  uma  correspondência  da  PROGP  informando  que  os  professores  que

entraram depois do dia 1° de março de 2013, só poderão solicitar a progressão ao

termino  do  Estágio  Probatório.  O  Prof.  Roberto  informou  que  estes  professores

entraram  na  nova  carreira,  independente  da  titulação  entram  como  professor

assistente. Outro ponto ressaltado pelo Prof. Diogo foi que o processo de afastamento

parcial do Prof. Marcos Vieira já foi aprovado conforme a portaria n° 082 de 05 de

fevereiro de 2014.  E disse também que o horário de votação para a Eleição para

Chefe e Subchefe é de 14:00 às 17:00 e ficou decidido que o Prof. Wilson Camilo e

Pedro Laureano irão acompanhar a apuração dos votos. 1) Planejamento de gestão:

Regimento  Interno  do  Departamento  de  Psicologia  (proposta  do  Prof.  Luiz



Gonzaga); O Prof. Luiz Gonzaga ressaltou que um dos assuntos discutido na ultima

assembleia  foi  com relação  aos alunos participarem ou não das assembleias,  ele

disse que consultou algumas pessoas da UFSJ e realmente os alunos não podem

fazer  parte  da assembleia,  para que isso seja  possível  teria  que ter  a aprovação

CONSU. Ele disse que esta parte dos alunos ele retirou do regimento, e o restante ele

se baseou no Estatuto e no PDI. O Prof. Roberto disse que os princípios não deveriam

estar  no  regimento,  pois  eles  já  estão  no  Estatuto,  que  os  objetivos  estão

extremamente  genéricos,  são  objetivos  da  Universidade,  os  objetivos  do

Departamento tem que ser mais específicos. Ele sugeriu que o art. 4° do regimento

“Para alcançar seus objetivos o DPSIC se propõe a” se torne os objetivos do DPSIC e

que no primeiro item do Art. 4° seja retirada a palavra “formar” deixando apenas a

palavra  “colaborar”.  O  Prof.  Roberto  informou que  se  enviar  o  regimento  com os

princípios o CONSU não vai aceitar, ele sugeriu que seja feito uma discussão mais

ampla sobre os princípios e que eles fiquem em anexo e não dentro do regimento. O

Prof. Diogo leu para a assembleia as sugestões enviadas por e-mail pelo Prof. Dener.

O Prof. Roberto ressaltou que se incluir as comissões no regimento elas se tornarão

permanentes.  Para  ele  é  melhor  ter  comissões  conforme  as  demandas.  O  Prof.

Marcos Vieira  sugeriu  que  colocasse  que as  comissões serão criadas  a  partir  da

necessidade do departamento sendo permanentes ou temporárias. O Prof. Roberto

sugeriu de incluir as comissões no Art. 9°. Foi sugerido que seja feito uma votação

entre a alteração feita pelo Prof. Luiz Gonzaga e as considerações do Prof. Roberto. O

Prof.  Roberto  novamente  informou  que  se  os  princípios  ficarem  no  regimento  o

CONSU não irá aprovar. O Prof. Diogo disse que não vê sentido em ter votação, pelo

fato  de  que  não  será  aprovado  pelo  CONSU.  Ficou  decidido  por  todos  que  os

princípios serão retirados do regimento, e que o art. 4° “Para alcançar seus objetivos o

DPSIC se propõe a” se tornem os objetivos do DPSIC. A Profa. Marina informou que o

Objetivo n° 3 e 4 estão repetitivos. O Prof. Fuad sugeriu que seja feita uma fusão entre

os dois  itens.  O Prof.  Diogo sugeriu que aqueles professores que acharem que é

melhor  fazer  uma fusão,  para  enviar  para  o  Departamento  as  sugestões  que  na

próxima  assembleia  ele  irá  informar  a  todos.  3)  Mudança  nas  vagas  dos

professores para o Curso de Medicina; O Prof. Diogo disse que conforme a fala da

Reitora Profa. Valéria, anteriormente, a carta recebida pelo Prof. Joel retroagiu, pois

as 4 vagas de psicólogos serão mantidas. O Prof. Diogo disse que é preciso pensar

na  questão  do  psiquiatra,  que  segundo  a  Reitora  Prof.  Valéria  o  Prof.  Joel  está



sugerindo que ele fique no Departamento de Medicina. O Prof. Roberto mencionou

que Prof. Marcio Baccarini fosse para o curso de medicina e negociasse uma vaga

para o curso de Psicologia. O Prof. Wilson Camilo disse que melhor resolver cada

coisa em seu tempo. O Prof. Walter disse que antes da Valéria vir na assembleia, ele

e os professores da área social já tinham feito uma reunião baseada na carta que o

Prof.  Joel  e  enviou  a  mesma para  o  Departamento,  sugerindo  que  ficassem três

psicólogos em vez de dois e que psiquiatra fosse para o departamento de medicina.

Ele disse que o Prof. Joel já tinha em mente um professor para preencher a vaga de

Epidemiologia,  formado  em  Educação  Física  e  com  mestrado  e  doutorado  em

Epidemiologia, ele perguntou se a vaga da epidemiologia está incluída nestas quatro

vagas. O Prof. Roberto disse que as quatro vagas permanecem. O Prof. Marcelo disse

que os perfis das áreas não foram discutidos, é preciso primeiro pensar na vaga da

psiquiatria se vai ou não para o Departamento de medicina e depois ele sugere que

seja feito comissões para discutir as outras vagas. O Prof. Diogo sugeriu que seja feita

uma  votação  em  duas  opções:  1°  o  Psiquiatra  fique  alocado  no  DPSIC  e  2°  O

psiquiatra fique alocado no Departamento de Medicina, Foi colocado em votação e a

primeira opção teve 2 votos a favor e a segunda opção teve 19 votos a favor e uma

abstenção. Ficou decido que o Psiquiatra irá para o Departamento de Medicina. As

comissões para discutir o perfil das três vagas para psicólogos no curso de medicina

ficaram  da  seguinte  forma:  Psicologia  do  desenvolvimento:  Profa.  Tatiana,  Profa.

Larissa, Profa. Adriana e Prof. Dener. Psicologia social: Prof. Walter, Prof. Marcelo,

Prof. Marcos Vieira e Profa. Kety. Epidemiologia: Profa. Marina. Profa. Maria Amélia e

Prof.  Antonio Paulo.  O Prof.  Walter disse que na próxima reunião da comissão de

medicina ele irá solicitar que seja aberto o concurso para as quatro vagas, porém terá

uma ordem de contratação. Ficou decidido que na próxima quinta-feira dia 20/02/2014

terá uma próxima reunião para discutir sobre as quatro vagas e os perfis de cada uma.

O  Prof.  Diogo  perguntou  se  o  departamento  irá  arcar  com  todos  os  gastos  do

concurso para as vagas de medicina ou será divido o gasto com a medicina. O prof.

Marcos Vieira disse que pode solicitar a descentralização de recurso para concurso.

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

se aprovada, será assinada por todos os presentes.


