
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 003/2018

No dia dezenove de abril de dois mil e dezoito, às 09h00min, na sala 1.105, do Campus D. Bosco
realizou-se  a  Reunião  extraordinária  da  Assembleia  Departamental  do  Departamento  de
Psicologia – DPSIC sob a presidência do Chefe do Departamento Prof. Celso Francisco Tondin.
Estavam  presentes  os  seguintes  professores:  Adriana  Guimarães  Rodrigues,  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, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Lucas
Cordeiro Freitas, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de
Carvalho Freitas, Matilde Agero Batista, Mônia Aparecida da Silva, Neyfsom Carlos Fernandes
Matias, Pedro Sobrino Laureano, Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal, Tatiana Cury Pollo
e Wilson Camilo Chaves. Compareceu voluntariamente o professor Walter Melo Júnior, que se
encontra em afastamento  para  pós-doutorado.  Justificaram a ausência  os  professores:  Marco
Antônio Silva Alvarenga e Roberto Pires Calazans Matos. A professora Sheila Ferreira Miranda
não  justificou  ausência.  1)  Informes:  A) Prof.  Camilo  informou que  participou  da  reunião  do
Conselho Universitário (CONSU) do dia 9 de abril, quando o vice-reitor da Universidade Federal
de São João del-Rei – UFSJ, professor Marcelo Pereira de Andrade, apresentou sua carta de
exoneração ao presidente do CONSU, professor e reitor da UFSJ, Sérgio da Gama Cerqueira,
que aceitou o pedido e agradeceu aos trabalhos prestados ao longo de dois anos de gestão. Prof.
Camilo  ainda  disponibilizou  jornal  do Sindicato  dos Professores  (ADUFSJ)  para  a  leitura  dos
presentes e falou dos principais pontos abordados no jornal, entre eles, que a eleição da ANDES
acontecerá nos dias 09 e 10/05/2018. Solicitou maior participação dos professores na assembleia
do referido sindicato. B) Profa. Gláucia informou que está sendo feita a organização dos serviços
prestados no SPA.  Informou também que chegaram os primeiros itens da aquisição de novo
mobiliário para o SPA. Por fim, informou que a ASCOM solicitou que os professores concedam
entrevistas  sobre o  SPA para  mostrar  o  trabalho realizado.  C)  Profa.  Tatiana informou que a
COPSI enviou e-mail sobre normas acadêmicas e pediu para que os professores conversem com
os alunos sobre isso. Informou ainda que um vereador da cidade de Madre de Deus de Minas está
realizando o projeto Parlamento Jovem e solicitou a colaboração dos professores do curso de
Psicologia da UFSJ. Informou também que a cidade de São Tiago está solicitando ajuda dos
professores  do  curso  de Psicologia  da  UFSJ  em ações  de  prevenção  a  suicídios  que  estão
ocorrendo na cidade. Por fim, informou que recebeu informação que ventiladores serão instalados
nas salas de aula. D) Prof. Celso informou que o Prof. Mário, da Área Experimental, tomaria posse
na tarde daquele dia, 19/04/2018, e que vai comparecer à cerimônia a convite da Reitoria.  Prof.
Celso colocou em votação a inclusão da seguinte pauta: “Aprovação de dois Ad Referendum do
DPSIC que aprovam afastamento para viagem ao exterior dos professores Marco Antônio Silva
Alvarenga e Mônia Aparecida da Silva”. A inclusão de pauta foi aprovada pelos 23 professores
presentes. Prof. Celso colocou em votação o pedido do Prof. Roberto de que a pauta “Elaboração
de Critérios de Avaliação de Iniciação Científica Voluntária” fosse colocada como segundo ponto
de pauta. Em resposta,  os  professores  sugeriram colocar  o  referido  ponto  de pauta  como o
terceiro a ser discutido. Prof. Celso colocou a sugestão em votação e a reordenação da pauta foi
aprovada  pelos  23  professores  presentes.  2)  Continuação  da  discussão  do  relatório  da
comissão de avaliação das vagas do curso de medicina, alocadas no DPSIC.  Prof. Celso
falou do convite para reunião, feita pelo Departamento de Medicina – DEMED ao Departamento
de Psicologia – DPSIC e à Coordenadoria do Curso de Psicologia – COPSI, acerca dos encargos
didáticos do DEMED e pedido de remoção da Profa. Sheila,  do DPSIC para o DEMED. Essa
reunião  estava  marcada  para  o  mesmo  dia  da  assembleia,  dia  19/04/2018,  às  17h,  na
Coordenadoria de Psicologia – COPSI. Profa. Tatiana leu os encargos da Medicina que foram
enviados via e-mail ao DPSIC e falou sobre eles. Através do e-mail enviado o DEMED pediu a
inclusão  de  4  PICs  além  dos  já  ministrados  pelo  DPSIC  e,  também,  que  sejam  ofertadas



disciplinas optativas ministradas por professores da Psicologia no curso de Medicina. O e-mail
teria a intenção de informar os encargos didáticos que estão sendo cobertos pelos professores da
Psicologia na Medicina e os que não estão sendo cobertos. Prof. Neyfsom perguntou se seria
discutido o relatório e o que seria votado. Prof. Celso respondeu que a discussão e votação seria
sobre  o  relatório  sobre  as  vagas  do  DPSIC  nos  encargos  didáticos  da  Medicina  e  que  a
informação sobre o e-mail  servia  apenas agregar  a informação ao debate.  Prof.  Celso disse,
ainda, que existem duas informações conflitantes sobre o tema: que o DEMED teria direito a 4
códigos de vagas no DPSIC e outra que o DEMED teria cedido 2 códigos de vagas ao DPSIC,
sendo que esses códigos não possuem mais relação com a Medicina. Prof.  Celso resgatou a
informação de que foi aprovado um projeto para o curso de Medicina e depois foi aprovado outro,
que é  o projeto  que está em andamento.  Profa.  Cássia  alertou que,  além da informação de
encargos didáticos colocadas no memorando enviado ao DPSIC estar incorreto em relação às
atribuições  que  temos  desempenhado  lá,  o  documento  foi  enviado  pelo  DEMED  solicitando
reunião  com o DPSIC e  COPSI,  o  que recai  no mesmo erro  anterior,  em que  as  instâncias
solicitantes  não são responsáveis  pela  ação  desempenhada,  pois  o  setor  responsável  e  que
detém o conhecimento sobre a necessidade dos encargos didáticos é a Coordenadoria de Curso
e não uma instância departamental. A professora reforçou que os encargos são solicitados pelo
curso sem destinação de professor e que os encargos solicitados não precisam ser cumpridos
apenas  por  determinados  professores  do  DPSIC.  Prof.  Diogo  disse  que  na  reunião  com  a
Medicina que compareceu em 2017, junto com a coordenadora do Curso de Psicologia, Profa.
Tatiana, foi dito que a Psicologia já estava atendendo os encargos didáticos da Medicina de forma
satisfatória. Disse ainda que a discussão precisa ser feita acerca do relatório e não do e-mail de
convocação para reunião com o DEMED. Profa. Isabela informou que a comissão alterou o voto
tirando a quantidade de horas.  Prof.  Celso pediu que fosse feita nova leitura do voto,  com a
referida alteração. Profa. Isabela leu o voto do relatório conforme a nova redação. Prof. Walter
disse que o DEMED não quer carga horária do DPSIC para o seu curso, mas sim 4 códigos de
vaga. Afirma que não tem contradições em relação aos dois processos do PPC da Medicina visto
que as atribuições da carga horária do DPSIC permaneceram referentes a 4 vagas, mas que
nesse documento e nessa instância não apareceram as tratativas realizadas entre o DEMED e o
DPSIC que transcorreram durante um longe tempo. Prof. Walter alerta para um precedente de
remoção da vaga do DPSIC para o DEMED abrir para outros processos similares. Considera que
o pedido de remoção da Profa. Sheila concorre para isso, pois primeiro ela iria para o DEMED e
depois seriam solicitados os outros três professores dos três códigos de vaga.  Profa.  Nivalda
questionou  a  anuência  dos  projetos  do  curso  de  Medicina,  afirmando que  o  primeiro  teve  a
anuência  do  DPSIC  e  o  segundo  projeto  não,  então  o  DPSIC  não  pode  ser  obrigado  a  se
responsabilizar  por  576  horas/aula  no  DEMED,  uma vez  que,  entre  o  primeiro  e  o  segundo
projetos do Curso de Medicina, negociações de códigos de vagas foram realizadas, conforme
relatado no histórico e na documentação apresentada no Parecer da Apuração das Vagas do
DPSIC no Curso de Medicina,  realizado pelos docentes Profa.  Cássia,  Profa.  Isabela  e Prof.
Marcelo. Prof. Celso adenda a esta fala afirmando que as decisões são tomadas nas instâncias
colegiadas e devem considerar as decisões encaminhadas pelos departamentos e que decorrem
de  suas  respectivas  assembleias.  Prof.  Camilo  falou  que  esse  processo  é  público,  que  foi
parecerista do primeiro  projeto,  no CONEP,  com anuência  do DPSIC,  mas não participou do
segundo projeto. Ele disse que a prova que os professores atendem aos encargos da Medicina
está no registro feito pelos professores nos diários eletrônicos de aula.  Ele falou ainda que a
Secretaria dos Conselhos Superiores tem a posse do processo. A comissão respondeu, por meio
da Prof. Isabela, que já consultou o processo nesta secretaria citada e que o segundo projeto do
curso de Medicina consta que foi dada anuência pelo DPSIC e outros departamentos, apesar da
secretaria  não  apresentar  esse  documento  de  anuência  do  DPSIC.  Prof.  Dener  disse  que  o
relatório está com brechas. Questionou por que o DEMED precisa das vagas da Psicologia, se
eles já possuem mais de 50 professores e já é o maior departamento da UFSJ.  Profa. Cássia
respondeu que o relatório não possui brechas, mas sim que ele revelou as brechas existentes nos



procedimentos  de  todas  as  instâncias  envolvidas  nesse  processo.  Profa.  Kety  disse  que  a
Psicologia tem responsabilidade junto ao curso de Medicina. Concordou com a Profa. Cássia e
com Prof. Dener de que existem brechas, prováveis falhas de todas as instâncias na condução
desse processo, mas também que, após a discussão que vem se processando nas assembleias
departamentais,  fundamentadas  pelo  excelente  trabalho  da  comissão,  avançamos  no
entendimento do ocorrido e formulamos novas compreensões que ainda não estão incorporadas
na redação do relatório, especificamente na parte do mérito e do voto, o que torna a redação do
atual documento falha em relação ao avanço alcançado pelo conjunto de professores do DPSIC.
Sugeriu que a discussão que está acontecendo agora em assembleia faça parte do relatório,
como  trabalho  em  conjunto  dos  professores  do  DPSIC.  Questionou  até  onde  vai  essa
responsabilidade do DPSIC visto que as brechas aconteceram por parte de todas as instâncias
envolvidas e que não há registro documental nem de memória que o DPSIC tenha reafirmado em
assembleia  a  anuência  nos  termos  que  constam  do  segundo  PPC  do  curso  de  Medicina,
documento que também não foi encontrado pela comissão. Prof. Diogo falou que a Psicologia está
procurando a prova que a Medicina precisa apresentar: a anuência do DPSIC ao segundo projeto
do curso de Medicina. A Psicologia já está atendendo satisfatoriamente aos encargos do curso de
Medicina e não precisa fornecer os códigos de vaga para eles. Profa. Tatiana consultou o PPC da
Medicina e leu para os professores. Disse que em reunião da Congregação da UFSJ foi informada
que  o  curso  de  Medicina  tem  disciplinas  com 2  professores  em  sala  de  aula  e  o  curso  de
Psicologia não tem esse recurso. Profa. Cássia disse que o tamanho do departamento reflete o
projeto pedagógico do curso. Informou que o MEC prevê para os novos cursos de medicina o
número de 60 professores, já que o curso é integral, com duração de 6 anos e com mais de 60%
de estágios/práticas em pequenos grupos nos serviços de saúde. Disse ainda que o PPC da
Medicina  está  disponível  para  todos  no  site da  CMEDI.  Contudo,  este  não  seria  o  foco  da
discussão da assembleia, o PPC da Medicina, e sim o compromisso assumido pela Psicologia na
formação  de  médicos.  Afirmou  que  o  relatório  não  possui  brechas,  mas  aponta  as  brechas
existentes no processo das vagas do DPSIC para o curso de Medicina, que o relatório aponta que
há erros em todas as instâncias, e que a comissão debateu bastante isso e se formos investigar
um a um dos erros traríamos prejuízos pedagógicos em um processo longo cujo resultado seria o
mesmo, o de que temos compromisso assumido com o curso de Medicina. Afirmou, ainda, que o
relatório assume que o erro foi coletivo. Profa. Matilde sugeriu a participação de um membro da
comissão que fez o relatório em debate na reunião com a Medicina. Prof. Camilo disse que a
anuência não é dada para as vagas em si,  mas para o projeto do curso de Medicina.  Profa.
Nivalda disse que essa discussão não é apenas pedagógica, mas também política e que precisa
ser  discutida  com cuidado,  que  a  obrigação  do  DPSIC  nesse  momento  é  contribuir  com os
encargos relativos a 2 vagas e não 4, como a Medicina deseja. Prof. Dener retomou dizendo que
o  trabalho da comissão de memória, foi exemplar. Falou que a primeira anuência foi aprovada
pelo DPSIC, baseada em vagas a receber no próprio DPSIC. Os professores do DPSIC não são
contratados para dar aula no DEMED. Questionou se o DPSIC perderá códigos de vaga advindos
de futuras aposentadorias para o DEMED. Prof. Celso disse que se for levado à radicalidade, caso
o CONEP não possua a anuência do DPSIC no segundo projeto da Medicina isso pode culminar
em recurso administrativo do DPSIC no CONEP, questionando a aprovação do segundo projeto. A
professora Isabela perguntou se o chefe de departamento tem legitimidade para dispensar vagas
que interferem na contribuição pedagógica de um departamento. Profa. Rosângela disse que lhe
incomoda a divisão de departamentos na UFSJ, que as questões educacionais precisam estar
acima da separação entre departamentos. Ela afirmou que é preciso recorrer a outras instâncias
quando não é obedecido o procedimento padrão e o que está transcrito nos documentos da UFSJ,
inclusive com medidas judiciais, caso seja necessário. Finalizou dizendo que essa discussão é
pedagógica e não política,  que a  nossa  preocupação seria  com a formação de engenheiros,
administradores, médicos etc., e que demos anuências para cursos e por isso vieram vagas para
este departamento, inclusive de educação a distância. Profa. Tatiana disse que neste semestre
um professor da Medicina está ministrando aulas no curso de Psicologia, referindo-se à disciplina



de Neuroanatomia. Profa. Larissa disse que o DPSIC recebe as vagas, mas não com professores
determinados e  que os procedimentos administrativos  precisam ser  cumpridos  à  risca.  Profa.
Matilde disse que os códigos de vaga são da Medicina e que o Departamento deve cumprir os
encargos  neste  curso.  Prof.  Diogo  disse  que  esse  problema  está  ocorrendo  porque  os
procedimentos administrativos da UFSJ não foram cumpridos adequadamente. Ele disse que tem
que ser solicitado ao CONEP o documento de anuência do DPSIC. Por fim, disse que o DPSIC
contribuirá com o DEMED, mas não por obrigação somente. Profa. Cássia disse que o DEMED
não podia ter feito,  na época, a transferência de 2 códigos de vaga ao DPSIC sem que isso
tivesse passado por outras instâncias do curso, como o NDE, e órgãos superiores da UFSJ. A
responsabilidade do DPSIC com os códigos de vaga da Medicina não pode ser tratada como uma
mera contribuição, mas sim como um compromisso.  O segundo projeto da Medicina aprovado é
uma adaptação do primeiro e não houve mudanças de atribuições para o DPSIC, ou seja, não
houve mudança de anuência em relação as 4 vagas, disse a professora. A professora sugeriu que
a assembleia aprove um documento de anuência das atribuições didáticas do DPSIC para o curso
de  Medicina  para  definirmos  e  formalizarmos  estes  encargos  didáticos  de  uma  só  vez.  A
professora indagou sobre o que está em jogo neste debate e respondeu que teme estarmos
perdendo o foco que seria discutirmos a formação no ensino superior de graduação de 15 cursos
com os quais o DPSIC tem compromisso assumido. Defendeu que devemos nos orientar pelo
pedagógico e não pelas disputas de vagas e/ou por tamanho de departamento. Ressaltou que a
organização  da  gestão  da  universidade,  conforme  ela  tratou  em  assembleia  anterior,  com  a
presença do reitor, dificulta estes debates e geram confusões entre função de coordenação de
curso  e  de  chefe  de  departamento.  A  professora  disse  também,  que  o  planejamento  da
implantação  do  doutorado  ou  de  saídas  do  pós-doc  não  devem  se  pautar  pelas  vagas  de
professores de outros cursos. Prof. Fuad disse que iria fazer uma observação e uma indagação.
Disse que mesmo que tenha sido realizado de modo não convencional a cessão de vagas da
Medicina para a Psicologia,  o  DPSIC fez concursos com outros perfis  que podem ser  pouco
compatíveis com a Medicina e isso precisa ser levado em consideração para evitar que sejam
feitos improvisos para atender as demandas de Medicina. Ele ainda disse que tem sido procurado
por alunos da Medicina para fazer a orientação de estágios deles e indagou sobre como proceder
em relação a essa questão e a formalização desse trabalho. Profa. Kety, solicitando um aparte,
disse  que  a  indagação  realizada  pelo  Prof.  Fuad  já  diz  que  o  conjunto  dos  professores  da
Psicologia tem, de certo modo, perfil para atender as demandas da Medicina, que não se trata,
então, de código de vagas, mas de bom senso sobre como atender as necessidades pedagógicas
do  curso  de  Medicina  sem  comprometer  as  necessidades  dos  outros  cursos  atendidos  pela
DPSIC e sem sobrecarregar ainda mais seus professores. Prof. Fuad respondeu que as ementas
dos cursos precisam ser obedecidas. Profa. Tatiana sugeriu como encaminhamento ao DPSIC que
os  professores  ministrem  na  Medicina  3  disciplinas  PIC  e  disciplinas  optativas,  conforme  a
solicitação do DEMED. Profa. Adriana sugeriu que o relatório  deve ser votado nessa assembleia.
Prof.  Celso  colocou  em  votação  se  o  relatório  seria  votado  ou  não  nesta  assembleia.  Por
consenso, os 23 professores presentes aprovaram que a votação do relatório fosse feita ainda na
presente assembleia. Os professores pediram nova leitura do voto do relatório. Profa. Isabela o
leu.  Profa.  Kety entendeu que o relatório,  na parte sobre o voto,  ainda dava a entender  que
existem 4 vagas na Medicina a serem atendidas por todos os professores da Psicologia e que
este não seria consenso entre os professores. Prof. Dener questionou se o relatório assume que
as vagas não são do DPSIC e quando houver aposentadoria a vaga vai para o DEMED. Profa.
Tatiana disse que isso pode ocorrer, caso o relatório fosse aprovado dessa maneira. Prof. Fuad
falou que é preciso a assembleia votar sim ou não para o relatório, caso não, os professores do
DPSIC  teriam  que  fazer  um  novo  relatório  acerca  do  tema.  Os  membros  da  Comissão
concordaram com Prof. Fuad. Prof. Celso colocou em votação o relatório da comissão. O relatório
não foi aprovado por 16 professores, ou seja, a maioria, sendo que 3 professores foram a favor da
aprovação e 4 professores se abstiveram. O Prof. Celso colocou em votação dos professores que
a pauta: “Aprovação de dois Ad Referendum do DPSIC que aprovam afastamento para o exterior



dos professores Marco Antônio Silva Alvarenga e Mônia Aparecida da Silva” fosse a próxima a ser
deliberada,  justificando  que  esta  pauta  teria  que  ser  aprovada  nesta  assembleia  e  também
porque, devido ao horário avançado, não seria possível discutir adequadamente nesta os outros
pontos  de  pauta.  Os  23  professores  presentes  aprovaram  essa  reordenação  de  pauta. 3)
Aprovação de dois Ad Referendum do DPSIC que aprovam afastamento para o exterior dos
professores Marco Antônio Silva Alvarenga e Mônia Aparecida da Silva. O Prof. Celso leu os
dois Ad Referendum a serem aprovados pela assembleia. Prof. Celso colocou a aprovação dos
dois Ad Referendum em votação, cada um a seu tempo. Os dois Ad Referendum do DPSIC, que
aprovam afastamento para o exterior dos professores Marco Antônio Silva Alvarenga e Mônia
Aparecida da Silva, foram aprovados pelos 23 professores presentes. Conforme sugestão dos
professores, retomando a pauta anterior a esta, Prof. Celso faz encaminhamento que o DPSIC
deverá solicitar ao DEMED o documento de anuência do DPSIC ao segundo projeto do curso de
Medicina. Prof. Celso destacou que a longa discussão deste ponto pauta é um aprendizado de
gestão coletiva. Profa. Kety solicitou que o relatório da comissão de avaliação das vagas do curso
de Medicina, alocadas no DPSIC, que foi reprovado, fosse disponibilizado aos professores. Nada
mais havendo a tratar  eu,  Júnio César Brandão,  lavrei  a seguinte ata que se aprovada,  será
assinada por todos os presentes.


