
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 003/2017

No dia  dezoito do mês de maio de dois  mil  e  dezessete,  às  09h30min,  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,

Cássia  Beatriz  Batista,  Celso Francisco Tondin,  Cláudia Márcia  Miranda de Paiva,  Isabela

Saraiva  de  Queiroz,  Júlio  Eduardo  de  Castro,  Kety  Valéria  Simões  Franciscatti,  Larissa

Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Lucas  Cordeiro  Freitas,  Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,

Marcelo Dalla Vecchia, Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho

Freitas, Marina de Bittencourt Bandeira, Neyfsom Carlos Fernandes Matias, Pedro Sobrino

Laureano,  Tais  de Lacerda Gonçalves  Massiére,  Tatiana Cury Pollo,  Walter  Melo Junior  e

Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: Dener Luiz da Silva, Matilde

Agero Batista, Roberto Pires Calazans Matos, Sheila Ferreira Miranda e Marco Antônio Silva

Alvarenga. 1) Informes: A) A Profa. Tatiana Cury Pollo, Coordenadora do Curso de Psicologia,

informou  que  chegou  o  período  de  distribuição  de  encargos  didáticos,  colocando-se  à

disposição dos professores que tiverem dúvidas sobre o assunto. B) Prof. Camilo falou sobre a

falta de recursos financeiros que está afetando toda a UFSJ. C) Profa. Isabela informou sobre

o II Encontro Saúde, Gênero e Direitos Humanos uma parceria entre disciplina de Direitos

Humanos, PET - Saúde das Mulher, PET Filosofia e NESC (Núcleo de Estudos em Saúde

Coletiva). D) Profa. Nivalda informou sobre o andamento dos Editais do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia. E) O Prof. Diogo informou que o departamento  enviará a planilha

de encargos didáticos para os coordenadores das áreas para preenchimento e andamento do

processo. F) Informou também a aposentadoria da servidora Adriana Tury Haddad, sendo que

o departamento de Psicologia tem interesse na manutenção da vaga. O Prof. Camilo e Profa.

Cássia sinalizaram interesse em compor comissão para manutenção da vaga e desenho do

perfil diante das necessidades atuais de acolhimento na universidade, dando continuidade a

outras demandas institucionais já encaminhadas para PROAE. O Prof. Diogo pediu a inserção

das seguintes pautas:  Indicação de um professor  do DPSIC para ser  membro do Comitê

Gestor CEDOC; Relatório do pedido de afastamento para pós-doutorado do Prof.  Walter e

Apoio da Saúde Mental aos alunos da UFSJ em Ouro Branco. A inserção dessas pautas foi

aprovada  pelos  21  professores  presentes.  PAUTA:  2)  Apresentação  dos  novos

professores: Lucas Cordeiro Freitas e Tais de Lacerda Gonçalves Massiére. 3) Anuência

do departamento quanto à participação da Profa. Cássia Beatriz Batista na realização da

pesquisa  intitulada  A formação  em  saúde  no  ensino  superior  como  requisito  para

processo seletivo de credenciamento no Programa de Pós-Graduação da Educação da

UFSJ.  A Profa.  Cássia prestou esclarecimento sobre os estudos em educação quem tem

desenvolvido dentro do debate sobre currículo, ensino superior e saúde. O credenciamento da



Profa. Cássia foi debatido pelos professores. As professoras Nivalda e Marina questionaram a

solicitação,  já  que  esta  pesquisa  deveria,  em  princípio,  fazer  parte  do  pré-requisito  para

inserção  da  Profa.  Cassia  na  Pos-graduação  do  Departamento  de  Psicologia  e  não  da

Educação,  sendo  que  a  Pós-graduação  da  Psicologia  precisa  do  auxílio  dos  novos

professores  para  garantir  sua  continuidade. Profa.  Kety  defendeu  a  possibilidade  dos

professores escolherem para qual departamento vão fazer a sua pesquisa, justificou que as

dificuldades  institucionais  atrapalham  a  execução  do  projeto  de  Pós-Graduação  pela

Psicologia e falou também das reformas do Governo Federal que afetarão todos os servidores

públicos. A Profa. Marina afirmou a possibilidade dos projetos de pesquisa de Pós-Graduação

serem feitos na Psicologia com parceria de outros professores. O Prof. Neyfson relatou sobre

a dificuldade que teve para acessar informações sobre o curso de Psicologia e sobre a UFSJ,

que não existe um planejamento para ajudar os professores novos.  O Prof.  Diogo sugeriu

colocar o assunto como ponto da próxima pauta de assembleia:  como facilitar a entrada de

professores  novos,  ensinando  como  proceder  no  departamento  para  o  professor  fazer  o

projeto de Pós-Graduação na Psicologia. A Profa. Cássia relatou suas iniciativas em 2014 para

fazer parte da Pós-Graduação de Psicologia, contudo, atualmente não conseguiu os pontos

exigidos  pelo  programa  de  psicologia,  mas  tem  condições  de  participar  da  seleção  na

educação. Depois do debate, a anuência para realizar a pesquisa “A formação em saúde no

ensino superior” foi  aprovada pelos 21 professores presentes.  4) Aprovação do Plano de

Trabalho do professor Fuad. Prof. Diogo apresentou o Plano de Trabalho do Prof. Fuad, pois

o mesmo está em afastamento pós-doutorado. O Plano de Trabalho foi aprovado pelos 17

professores presentes.  5) Prestação de Contas DPSIC referente ao ano de 2016.  O Prof.

Diogo pediu desculpas aos colegas professores pelo atraso na apresentação da Prestação de

Contas DPSIC referente ao ano de 2016 pelo fato da mudança do calendário escolar devido à

greve e por dificuldades em entender os dados informados pelo Setor de Orçamento da UFSJ.

Então ele falou sobre os gastos de 2016, sendo que a receita diminuiu em um terço de 2015

para  2016  e  que  é  esperado  que  venha  mais  cortes  para  2017.  Informou  também  a

disponibilidade de verba do DPSIC até a presente data e explicou o processo de liberação de

verba para o departamento. Haverá uma contenção de despesas, pois existe a possibilidade

de realização de um concurso para professor no departamento. A Prestação de Contas DPSIC

referente ao ano de 2016 foi aprovada por 16 professores, com 2 abstenções.  6) Relatório

final afastamento pós-doutorado Profa. Nivalda.  Profa. Tatiana apresentou o parecer feito

pelo Prof. Roberto (relator) sobre o relatório final do afastamento para pós-doutorado da Profa.

Nivalda, aprovando o  relatório feito  pela  mesma no pós-doutorado.  O  relator  deu parecer

favorável  ao  relatório,  sendo aprovado  pelos  18  professores  presentes.  7)  Indicação  do

DPSIC  para  membro do  Comitê  Gestor  CEDOC.  O Prof.  Dener  foi  aprovado  pelos  18

professores presentes para ser membro do Comitê Gestor CEDOC. 8) Relatório do pedido

de afastamento para pós-doutorado Prof. Walter. O Prof. Marcelo leu o relatório do pedido



de afastamento para pós-doutorado Prof. Walter aprovando o afastamento e submetendo o

relatório a votação da assembleia. O relatório foi aprovado pelos 18 professores presentes. 9)

Apoio  da  Saúde  Mental  aos  alunos  da  UFSJ  em  Ouro  Branco.  Foi  debatido  pelos

professores o Apoio da Saúde Mental aos alunos da UFSJ em Ouro Branco. O Prof. Walter

falou do e-mail que recebeu e explicou o que está ocorrendo em Ouro Branco. A Profa. Fátima

disse que o problema não está ocorrendo só em Ouro Branco e que há relatos de alunos de

São  João  del  Rei  no  facebook  falando  de  problemas  psicológicos  que  estariam  sendo

causados  por  alguns  professores.  A profa.  Kety  falou  que  não  tem que  ser  focado  só  o

relacionamento professor/aluno, mas sim a didática educacional que pode provocar também

esse problema. A profa. Tatiana informou que está havendo problemas de tentativa de suicídio

entre os alunos da Psicologia daqui da UFSJ. O prof. Luiz Gonzaga relatou que os alunos já

ficam preocupados com o que vão fazer após concluir o curso desde o início do mesmo e não

só no final  como antigamente e para que não se chegue a conclusão de que a culpa do

problema  é  só  dos  professores.  O  Prof.  Celso  reforçou  a  fala  do  Prof.  Luiz  Gonzaga  e

acrescentou que o problema tem que ser abordado pela temática didático-pedagógica.  Os

professores sugeriram que seja feita uma reunião pedagógica, orientada pela Coordenadoria

de Psicologia, debatendo esse assunto. A Profa. Cássia retomou a conversa sobre suicídio

chamada  pelos  alunos  da  psicologia  e  outra  na  próxima  terça,  sobre  saúde  mental  dos

universitários chamada pelo NAPEM (Núcleo de Apoio Psicológico e Educativo da Medicina da

UFSJ),  e mais outro sobre violências na universidade a ser realizada na UFMG. A Profa.

Cássia  disse  que  o  problema  deve  ser  abordado  institucionalmente  pela  PROAE  e  não

somente por alunos e professores em ações isoladas. O debate se expandiu para as relações

adoecedoras  na  universidade  e  alguns  professores  apontaram  a  necessidade  de  termos

reuniões pedagógicas convocadas pela COPSI para discutirmos periodicamente as relações

educativas, diferente da demanda do DPSIC de assuntos da gestão departamental. Nada mais

havendo  a  tratar  eu,  Júnio  César  Brandão,  lavrei  a  seguinte  ata  que  se  aprovada,  será

assinada por todos os presentes.

      


