
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 004/2017

No dia vinte e nove de junho de dois mil e dezessete, às 09h30min, na sala 1.105, do Campus

D. Bosco realizou-se a Reunião ordinária da Assembleia Departamental do Departamento de

Psicologia - DPSIC 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, Dener Luiz da Silva,

Isabela  Saraiva  de  Queiroz,  José  Rodrigues  de  Alvarenga  Filho,  Kety  Valéria  Simões

Franciscatti,  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Lucas Cordeiro  Freitas,  Marcelo  Dalla

Vecchia, Marco Antônio Silva Alvarenga, Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, Matilde

Agero Batista,  Neyfsom Carlos Fernandes Matias,  Pedro Sobrino Laureano,  Roberto Pires

Calazans Matos,  Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal, Sheila Ferreira Miranda, Tais

de  Lacerda  Gonçalves  Massiére,  Tatiana  Cury  Pollo  e  Walter  Melo  Junior.  Justificaram a

ausência  os  professores:  Maria  Nivalda  de  Carvalho  Freitas  e  Wilson Camilo  Chaves.  1)

Informes: A) A Profa. Tatiana Cury Pollo informou que o SPA está fazendo uma campanha de

arrecadação de brinquedos, sofá, entre outras ferramentas necessárias ao seu funcionamento

e pediu a colaboração dos professores. B) Profa. Larissa informou que a Profa. Tatiana foi

reeleita para Coordenadora do Curso de Psicologia. C) Prof. Walter informou que falta ele

entregar três documentos de seu Pós-Doutorado para o DPSIC e para o PPGPSI. D)  Prof.

Celso informou sobre o evento I Congresso Vertentes da Psicologia (CONVEP), que ocorrerá

de 28 de agosto a 1º de setembro de 2017. E) O Prof. Dener pediu para que os professores

participem do CONVEP como pareceristas.  O Prof.  Diogo pediu a inserção das seguintes

pautas: 1) Aprovar ad referendum de anuência deste departamento para o oferecimento da

disciplina “Psicologia da educação” - 72 h, no curso de Graduação em Filosofia Licenciatura,

modalidade presencial;  2)  Aprovar ad referendum de anuência deste departamento para o

oferecimento  da  disciplina  “Psicologia  da  educação”  -  72  h,  no  Curso  de  Graduação  em

Matemática, modalidade a distância e 3) Encargos didáticos para o curso de medicina e 4)

Aposentadoria da assistente social no SPA. A Profa. Cássia pediu que fosse inserido o ponto

de pauta: Anuência para Pós-Graduação da Psicologia e da Educação. Todas as inserções de

pauta  foram  aprovadas  pelos  22  professores  presentes.  Prof.  Diogo  pediu  para  votar

reordenação dos pontos  de pauta,  aprovada pelos  22 professores  presentes,  da seguinte

forma: 1) Apresentação do novo professor: José Rodrigues de Alvarenga Filho. 2) Aprovação

dos  planos  de  trabalho  dos  professores:  Tais  L.  G.  Massiére,  Lucas  C.  Freitas  e  José

Rodrigues Filho.  3)  O curso de Bacharelado em Educação Física solicita  anuência de um

professor  do Departamento  para  lecionar  a  disciplina  “saúde coletiva”  de 36 hs  que  será

ofertada no segundo semestre de 2020. O curso iniciará em 2018. 4) Aprovar ad referendum

de anuência deste departamento para o oferecimento da disciplina “Psicologia da educação” -

72 h, no curso de Graduação em Filosofia Licenciatura, modalidade presencial. 5) Aprovar ad



referendum de anuência deste departamento para o oferecimento da disciplina “Psicologia da

educação”  -  72  h,  no  Curso  de  Graduação  em  Matemática,  modalidade  a  distância.  6)

Anuência de participação da Profa.  Sheila  Ferreira Miranda no processo de elaboração e

composição  do  corpo  docente  da  Proposta  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Saúde,

Sociedade e Ambiente – Nível Mestrado e Doutorado, que será elaborado pelo Departamento

de Medicina do Campus Dom Bosco, da Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ. 7)

Encargos didáticos para o curso de Medicina. 8) Anuência Profa. Cássia: para Pós-Graduação

da Psicologia e da Educação. 9) Documentos antigos no SPA estão ocupando muito espaço.

10) Aposentadoria da assistente social no SPA. 11) Programa de acompanhamento das pós-

graduações  –  ações  das  unidades  acadêmicas  (levantamento  realizado  pela  PROPE).  1)

Apresentação do novo professor: José Rodrigues de Alvarenga Filho. 2) Aprovação dos

planos  de  trabalho  dos  professores:  Tais  L.  G.  Massiére,  Lucas  C.  Freitas  e  José

Rodrigues A. Filho. O Professor José apresentou seu Plano de Trabalho, que foi aprovado

por vinte e um professores presentes e uma abstenção. A Professora Tais apresentou seu

Plano de Trabalho, que foi aprovado por vinte e um professores presentes e uma abstenção.

O  Professor Lucas  apresentou  seu  Plano  de  Trabalho,  que  foi  aprovado  por  vinte  e  um

professores presentes e uma abstenção.  3) O curso de Bacharelado em Educação Física

solicita anuência de um professor do Departamento para lecionar a disciplina “saúde

coletiva” de 36 hs que será ofertada no segundo semestre de 2020. O curso iniciará em

2018. Os professores sugeriram que seja feito um parecer sobre o assunto. O Prof. Roberto

questionou o impacto na Carga Horária do DPSIC e que para isso tem que ser feita verificação

antes de aprovar anuência. Ele questionou também porque o Curso de Educação Física não

solicitou ajuda ao DPSIC para a confecção da ementa da disciplina. Profa. Cássia sugeriu que

fosse montado comissão para avaliar o assunto. Os professores responderam que não seria

possível,  pois  a  disciplina  tem que  ser  aprovada  no  CONEP.  O  Prof.  Celso  falou  que  é

infrutífero trazer pauta de anuência sem documentação do Curso de Educação Física ou sem

um parecer dos professores que teriam que oferecer a disciplina. Profas. Cássia e Sheila vão

fazer  o  parecer  sobre  o  assunto.  4)  Aprovar  o ad  referendum  de  anuência  deste

departamento para o oferecimento da disciplina “Psicologia da educação” - 72 h, no

curso de Graduação em Filosofia Licenciatura, modalidade presencial. O ad referendum

foi  aprovado  pelos  vinte  e  três  professores  presentes.  5)  Aprovar  o  ad  referendum de

anuência  deste  departamento  para  o  oferecimento  da  disciplina  “Psicologia  da

educação” - 72 h, no Curso de Graduação em Matemática, modalidade a distância. O ad

referendum  foi  aprovado  pelos  vinte  e  três  professores  presentes.  6)  Anuência  de

participação da Profa. Sheila Ferreira Miranda no processo de elaboração e composição

do corpo docente da Proposta do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Sociedade e

Ambiente –  Nível  Mestrado e  Doutorado,  que  será  elaborado pelo  Departamento  de

Medicina do Campus Dom Bosco, da Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ. A



Profa. Sheila explanou que foi convidada pelo Departamento de Medicina para fazer parte da

comissão de elaboração do mestrado e para fazer parte do corpo docente da pós-graduação

em saúde, sociedade e ambiente e aceitou pois tem a pontuação para entrar no Mestrado de

Medicina, sendo que não tem pontuação para o Mestrado de Psicologia e pede anuência do

DPSIC para que possa entrar  nesse mestrado.  A Profa.  Cássia reforçou a importância da

psicologia no mestrado interdisciplinar que com o nome “Saúde e Sociedade” já justifica nossa

contribuição.  A anuência foi aprovada pelos vinte e três professores presentes.  7) Encargos

Medicina.  O Prof. Diogo falou que compareceu a uma reunião na PROEN com o Chefe do

Departamento de Medicina, a Coordenadora do Curso de Medicina e o Pró-Reitor de Ensino, e

que lá disseram que além das vagas da Profas. Sheila e Cássia, as vagas da Profa. Isabela e

Prof. Marco Antônio seriam para o Curso de Medicina em virtude do código de vaga ter sido

liberado pelo MEC para o curso de medicina, em função disso querem uma negociação a

respeito das atribuições do departamento de Psicologia para o curso de Medicina. Prof. Walter

explicou  como  foi  feita  a  comissão  na  época  para  definir  como  seriam os  encargos  da

Medicina. Prof. Diogo disse que pediu para o Secretário do DPSIC verificar as atas da época e

repassar para ele. Então, o professor Diogo informou sobre todos os registros em atas e leu

dois  Memorandos enviados para o Departamento de Psicologia, um enviado pelo Prof. Joel,

Coordenador da Comissão de Implantação do Curso de Medicina em 22/01/2014, e outro pelo

Prof. Sergio, Coordenador do Curso de Medicina em 29/08/2014, ambos documentos relatam

que o Curso de Medicina ia precisar apenas de dois professores de psicologia para os seus

encargos, não mais quatro como antes. Isso também foi  relatado pela Reitora Profa. Valéria

Kemp em reunião realizada com o DPSIC na época. Prof. Roberto lembrou que era membro

do CONSU na época da aprovação do curso de Medicina, tendo sido designado para ser seu

relator. O Prof. Roberto lembrou das discussões que levaram às quatro vagas para psicólogos

ficar  no  departamento  de  Psicologia,  sendo  esse  departamento  o  responsável  para  a

realização dos concursos. Prof. Roberto sugeriu que fosse feito um parecer sobre o assunto,

para saber quais são os encargos dos professores do curso de Medicina e se os professores

da Medicina estão realmente sobrecarregados,  para saber  se é preciso realmente que os

professores da Psicologia ajudem  o curso de Medicina.  Prof.  Marcelo acrescentou que os

professores que a Medicina estão pedindo, são professores que dão disciplinas que não tem a

ver  com  o  Curso  de  Medicina.  Prof.  Roberto  disse  que  o  DPSIC  tem  documentos

comprovando que as vagas são  para o Departamento de Psicologia e que devemos avaliar

cuidadosamente o assunto. O Prof. Roberto ainda sugeriu que fosse montada uma comissão

inter-departamental (DPSIC; DEMED e DCEFS) para discutir a distribuição de encargos da

área de sáude que possam ser compartilhados por professores de mais de um departamento.

Prof. Walter disse que o que era discutido na época não tem nada a ver com os encargos que

a Psicologia tem hoje, que eles estão argumentando sobre o código de vaga originada na

Medicina e que para  que haja  uma decisão tem que ser  feito  um parecer  para  avaliar  o



assunto. A professora Cássia relatou que o DPSIC assumiu um compromisso na criação do

curso de medicina e que no avançar da implantação do curso, apesar da dispensa anterior,

ficou evidente a necessidade dos encargos didáticos de mais 2 vagas de professores lotadas

na psicologia. A Profa. Tatiana conversou com a Vice-Coordenadora do Curso de Medicina,

que disse que não existe  mais  nos encargos de lá  a  disciplina  “Epidemiologia”  e que as

disciplinas que a Medicina precisa realmente não tem a ver com as disciplinas oferecidas na

Psicologia.  A  Profa.  Cássia  leu  o  email  da  CMEDI  destacando  as  disciplinas  a  serem

ministradas na Medicina a partir de 2018 e falou que os conteúdos são compatíveis com a

psicologia.  Alguns  professores  sinalizaram  positivamente,  principalmente  saúde  mental  e

redução de danos.  Destacou ainda a grande contribuição da psicologia nos conteúdos de

metodologia  da  medicina  com  a  abordagem  qualitativa. A Profa.  Tatiana  disse  que  pode

prejudicar sim, pois existem professores do DPSIC que dão aulas em outros cursos. Prof.

Roberto  questionou  o  porquê da  Medicina  ter  modificado o  seu  projeto  pedagógico  sem

debater as ementas com o Departamento de Psicologia, que isso podia ser conversado antes.

Prof. Diogo mostrou o e-mail que recebeu da Coordenadoria de Medicina pedindo os encargos

didáticos  para  a  Medicina  e  afirmou que  as  disciplinas  são obrigatórias  e  não  eventuais.

Profa. Kety disse que a responsabilidade dos professores é com o Curso de Psicologia. Prof.

Diogo sugeriu uma reunião com a Profa. Rosa, atual Coordenadora do Curso de Medicina,

para pedir as informações sugeridas pelo Prof. Roberto. Prof. Marcelo disse que a Psicologia

tem que acelerar a sua mudança curricular para poder avaliar melhor essas ocasiões. Profa.

Matilde enfatizou que tem que ser feita reunião com os coordenadores de outros cursos para

resolver problemas com a interdisciplinariedade. Profa. Isabela disse que gostaria de participar

da comissão, mas que não acha conveniente, já que ocupa uma das vagas que estão em

discussão. De todo modo, considera que as disciplinas que ministra no curso de Psicologia

(Direitos Humanos e Metodologia Qualitativa) não são tão incompatíveis com as disciplinas de

saúde coletiva requeridas pelo curso de Medicina. Prof. Marco Antônio disse que seu perfil e

encargos atuais não tem a ver com os da Medicina, por isso não poderia ir para lá. Prof. Diogo

disse que está claro que o DPSIC não pode encaminhar os atuais professores que passaram

nas vagas destes concursos, pois os perfis dos professores são completamente diferentes, e

que a solução será do grupo de professores do departamento. Profa. Larissa disse que cursos

interdisciplinares seriam inviáveis, pois os alunos não caberiam nas salas, pois seriam muitos.

Prof.  Walter  disse  que  realmente  iria  ter  o  problema,  mas  que  a  proposta  de  cursos

interdisciplinares não pode ser dispensada sem que haja estudo. Profa. Tatiana disse que não

há  como  acrescentar  encargos  para  o  2º  semestre  de  2017,  pois  a  data  de  envio  do

memorando de solicitação e de montagem dos encargos já acabou. Prof. Diogo concordou

com a Profa.  Tatiana dizendo que o DPSIC não pode atender  disciplinas para o próximo

semestre,  pois  a Medicina perdeu o prazo de solicitação,  não mandando o memorando e

assim perdeu o prazo de montagem dos encargos didáticos. Todos os professores presentes



concordaram  que  não  há  possibilidade  do  departamento  de  Psicologia  aprovar  encargos

didáticos para o curso de medicina para o segundo semestre de 2017. Entretanto, o professor

Diogo montou uma comissão composta pelos professores Cássia, Sheila e mais um professor

representante de cada área do Departamento de Psicologias para reunir com a Coordenadora

do  Curso  de  Medicina  para  elaborar  uma solução.  A  professora  Cássia  sugere  que  está

comissão seja expandida para outros cursos de saúde localizados na sede da UFSJ, a saber:

Educação Física,  Medicina, Psicologia e Ciências Biológicas,  para pensarmos o ensino da

saúde (pública/coletiva) e ações integradas e interdisicplinares. 8) Anuência Profa. Cássia:

para  Pós-Graduação  da  Psicologia  e  da  Educação.  Anuência  aprovada  pelos  vinte

professores  presentes.  9)  Aposentadoria  da  assistente  social  no  SPA.  Foi  montada

comissão para avaliar perfil da vaga deixada por aposentadoria da assistente social no SPA

formada pelos professores: Cláudia, Tais e Celso. O assunto será abordado em detalhes em

próxima assembleia.  Nada mais havendo a tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte

ata que se aprovada, será assinada por todos os presentes.

  


