
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 003/2014

No dia vinte do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 09h30minh, 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, 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, Maria Amélia Cesari Quaglia, Maria Gláucia Pires, Maria de Fátima A. Queiroz e

Melo,  Marina  de  Bittencourt  Bandeira,  Pedro  Sobrino  Laureano,  Roberto  Pires

Calazans Matos, Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal,  Tatiana Cury Pollo,

Walter Melo Júnior e Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores:

Carlos  Henrique  de  Souza  Gerken,  Marcelo  Dalla  Vecchi,  Rita  Laura  Avelino

Cavalcante. O chefe do DPSIC iniciou a assembleia colocando a pauta em votação,

onde  modificaram  a  ordem  de  discussão  dos  assuntos.  1)  informes:  a) A

Coordenadora  do  curso  de  Psicologia  Profa.  Larissa  informou  que  as  inscrições

periódicas serão do dia 12 a 16 de março e o resultado não irá sair  antes do dia

17/03/2014, os alunos terão que ir assistir às aulas sem saberem se estão realmente

matriculados na disciplina. b) A Profa. Rosângela informou que ela irá tirar férias em

Abril,  em período  letivo  para  participar  de  um congresso  internacional.  2)  Relato

sobre a reunião da comissão de medicina; O Prof. Walter ressaltou que existe uma

comissão instituída pela reitora com o objetivo de pensar em tudo que englobará o

curso de medicina.  O Prof.  Walter  disse que na segunda-feira  passada  teve uma

reunião, da qual o prof. Diogo também participou, e foi discutido sobre as vagas dos

Psicólogos e a mudança no sistema das disciplinas. Ele disse que o Prof. Joel não

concorda com as quatro vagas para psicólogos, porém isso não significa que o DPSIC

perderá estas vagas. A Profa. Marina disse que, em conversa com o Prof. Joel, ele

disse que gostaria que o Professor da área de Epidemiologia fosse um medico, porém

a Profa.  Marina  justificou que nós temos necessidade  de que este professor  seja

psicólogo,  lotado  no  Departamento  de  Psicologia,  principalmente  por  causa  do

mestrado em Psicologia, pois a Linha 2 do Mestrado está defasada, tendo apenas

dois  professores permanentes,  necessitando,  portanto,  de mais  docentes.  A profa.

Marina  explicou  ao  prof.  Joel  que  um  docente  psicólogo  teria  mais  tempo  para,



inclusive, orientar alunos em iniciação cientifica e que um médico não teria tempo para

isto.  A Profa. Tatiana disse que o Psicólogo seria melhor até mesmo para a medicina.

A Profa. Marina disse que mostrou para o Prof. Joel os pontos que ela e a Profa.

Clareci do CCO fizeram para a abertura do concurso, sendo que cada ponto é um

capitulo de um livro de Epidemiologia, e ele disse que os pontos estão satisfatórios. O

Prof. Roberto disse que foi proposto quatros vagas com as áreas já definidas, e que

embora a carga horária seja um pouco elevada, estes professores poderiam colaborar

com o mestrado. O Prof. Roberto sugeriu que se o Prof. Joel quer um medico para dar

aula  de  epidemiologia  ele  pode  fazer  um  concurso  para  medico  formado  em

epidemiologia  e  o  DPSIC  também faça  um concurso  para  Psicólogo  formado em

epidemiologia.  O  Prof.  Walter  esclareceu  que  das  quatro  vagas  uma  já  está

preenchida  pela  Cássia  Beatriz,  o  processo  dela  já  está  na  reitoria  da  UFMG  e

voltando de lá, ela será contratada logo. A outra vaga de psicologia social é para o

segundo período de medicina, a vaga de epidemiologia no terceiro período e a vaga

de  desenvolvimento  no  quarto  período.  E  disse  que  a  carga  mínima de  aula  por

semestre no curso de medicina é 9 horas, porém tem semestre que eles trabalham 12

horas. Foi sugerido que seja feita uma votação para verificar quais professores estão

de acordo que a vaga de epidemiologia seja preenchida por um psicólogo que tenha

doutorado em epidemiologia.  Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade

pela assembleia. 3) Relato das comissões sobre o perfil das vagas para o Curso

de Medicina; 1) Comissão para vaga de Epidemiologia: A Profa. Marina Bandeira fez

o relato do titulo e dos pontos para o edital da vaga de Epidemiologia. O Prof. Walter

sugeriu que fosse modificado o titulo, que colocasse “atenção primaria” no lugar de

“saúde mental”, a Profa. Mariana achou melhor manter o titulo. O Prof. Walter disse

que a ênfase no curso de medicina é na saúde coletiva e não na saúde mental. A

Profa.  Tatiana  disse  que  os  pontos  já  se  referem  a  saúde  mental,  ela  também

concorda em modificar o titulo. A Profa. Marina disse que irá tirar do titulo a frase “foco

em saúde mental”. O Prof. Luiz Gonzaga disse que muitas pessoas irão ficar de fora

deste concurso porque não tem doutorado especifico em Epidemiologia, são formados

em saúde coletiva. O Prof. Roberto sugeriu que se coloque epidemiologia ou áreas

afins.  O Prof. Luiz Gonzaga sugeriu que seja acrescentado mais um ponto que seria

“Fundamentos históricos e epidemiológicos”. Finalmente, os dados do edital da vaga

de  epidemologia  foram  colocados  em votação  e  foram aprovados,  sendo  que  19

professores foram a favor e uma abstenção.  2) Comissão para vaga da área social: O



Prof. Walter informou que o Prof. Marcelo enviou para o e-mail do DPSIC com o que

foi discutido pela comissão, mas não enviou os pontos ainda. O Prof. Diogo leu o e-

mail. Foi sugerido que retire mestrado e deixe apenas doutorado em saúde coletiva ou

áreas afins. O Prof.  Roberto sugeriu que a Assembleia aprovasse a autonomia da

comissão da área social para definir os pontos e abrir o concurso.  Foi colocado em

votação  e  aprovado  por  unanimidade  pela  assembleia.  3)  Comissão  vaga  de

desenvolvimento:  A  Profa.  Tatiana  fez  o  relato  da  comissão  da  vaga  de

desenvolvimento. Foi feito uma alteração no ponto 11 e após discussões foi alterado

para  “Contextos  do  desenvolvimento”.  O  Prof.  Dener  disse  que  alguns  pontos

precisam ser repensados. O Prof. Diogo sugeriu que a assembleia votasse para ver se

todos estão de acordo.  Foi  colocado em votação e 18 professores a favor e uma

abstenção. 4) Votação para membros internos da banca do concurso: Área social:

Membro interno Prof. Marcelo e suplente Prof. Walter. Foi colocado em votação e 19

professores a favor e uma abstenção. Área de desenvolvimento: Membro da banca

Profa.  Tatiana  e  suplente  Profa.  Adriana.   O  Prof.  Wilson  Camilo  sugeriu  que  o

membro da banca fosse a Profa. Adriana e suplente a Profa. Tatiana. A Profa. Tatiana

explicou  porque  ela  foi  escolhida  para  membro  da  banca.  O Prof.  Wilson  Camilo

retirou sua sugestão. O Prof Diogo sugeriu que votasse em: a) 1° proposta Profa.

Tatiana e  Profa.  Adriana  como suplente  e  b)  2°  proposta  Profa.  Adriana  e  Profa.

Tatiana como suplente.  Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pela

assembleia  a  primeira  proposta.  Área  de epidemiologia:  Membro  da  banca  Profa.

Marina e suplente a Profa. Clareci Silva Cardoso professora do CCO, foi colocado em

votação e aprovado por unanimidade pela assembleia. 3) Abertura de concurso para

uma das vagas de psicólogo para o Curso de Medicina; O Prof. Diogo disse que o

concurso  que  precisa  ser  feito  o  mais  rápido  possível  é  o  da área social,  pois  o

professor já vai dar aula no segundo semestre. E como já tem o perfil da vaga será

enviado para a PROGP a solicitação de abertura de concurso.  4) Pedido de verba

extra para realizar o concurso para a vaga de medicina; O Prof. Diogo disse que é

preciso solicitar  verba extra para ajudar nos concursos, pois estes professores por

mais que estarão alocados no DPSIC eles irão dar aula no curso de medicina. O Prof.

Marcos  Vieira  informou  que  é  preciso  solicitar  a  Pró-Reitoria  de  Planejamento  a

descentralização de recurso. O Prof. Walter disse que o Prof. Joel irá conversar com o

Prof. Marcio Baccarini sobre a possível ida dele para o curso de medicina e que a

vaga dele fique no DPSIC.  O Prof. Roberto disse que se o Prof. Baccarini for para



curso de medicina é para ir junto os encargos didáticos dele. O Prof. Diogo disse que

irá esperar que o Prof. Baccarini envie um requerimento solicitando a ida dele para a

medicina, se realmente ele tiver esse interesse.  5) Resultado da eleição da chefia

do departamento; O Prof. Diogo disse que assim que sair a portaria de nomeação ele

e o Prof. Fuad começam oficialmente o mandato deles na chefia do departamento. 6)

Planejamento  do  calendário  de  eventos;  Foi  sugerido  que  os  eventos  sejam

programados uma semana no 1° semestre e uma semana no 2° semestre para que os

alunos  possam  participar  e  verem  possibilidades  diferentes.  Esta  semana  do  2°

semestre pode ser logo depois do dia do psicólogo, primeira semana de setembro. O

Prof. Walter disse que concorda em ter um calendário, porém concentrar tudo em uma

semana não, pois tem uma desvantagem que naquela semana às vezes pode não

bater com a disponibilidade do convidado do evento. Ele acha que se deve pensar em

um calendário que não seja concentrado em apenas uma semana.  O Prof. Roberto

sugeriu que deixe apenas uma semana no 2° semestre e que no 1° fique mais livre.

Após  varias  discussões  ficou  decidido  que  antes  de  terminar  o  semestre  será

publicado no site a previsão de quais eventos irão ter no próximo semestre.  Nada

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

aprovada, será assinada por todos os presentes.

 


