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Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às 9h, 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,  Antônio  Paulo  Angélico,  Cássia  Beatriz  Batista,  Cláudia
Márcia  Miranda de Paiva,  Fuad Kyrillos  Neto,  Ivanize  Valéria  dos  Santos  Lima
Moreno,  Júlio  Eduardo  de  Castro,  Kety  Valéria  Simões  Franciscatti,  Larissa
Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,  Marcelo  Dalla
Vecchia,  Maria Amélia  Cesari Quaglia,  Maria Gláucia Pires, Maria de Fatima A.
Queiroz  e  Melo,  Maria  Nivalda  de  Carvalho  Freitas,  Maria  Teresa  Antunes
Albergaria, Marina de Bittencourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires
Calazans Matos, Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. Justificou a ausência o
professor Marcos Vieira Silva. O chefe do DPSIC iniciou a assembléia colocando a
pauta  em  votação,  onde  foram  incluídos  alguns  pontos  nos  informes.  Item  1:
Informes.  A professora  Tatiana  avisa  que  seu  mandato  no  Comitê  de  Ética  em
Pesquisa termina em julho e ela solicita candidatos que se proponham a ocupar seu
lugar.  A  professora  lembra  que  noventa  por  cento  da  demanda  do  Comitê  é  da
Psicologia  e  propõe  uma  transição  tranquila,  na  qual  ela  possa  acompanhar  seu
substituto. O professor Diogo sugere que se verifique a possibilidade de o Comitê ter
dois professores da Psicologia em sua composição. O segundo informe foi a respeito
da criação do Mestrado em Gestão de Processos Institucionais proposto pelo NEAD.
É necessária a anuência do Departamento para que os professores possam compor o
mestrado. Como terceiro informe, foi comunicado que o Departamento de Ciências
Sociais enviou uma carta aberta à comunidade acadêmica que propõe reflexões sobre
o processo de expansão em curso na universidade.  Item 2: Pauta.  Terminados os
informes,  após  a  apresentação  da  professora  Cássia  Beatriz,  foi  votada  pela
assembléia  a  inversão  de  alguns  pontos  de  pauta  de  forma  a  priorizar  os  dois
processos  de  pedido  de  afastamento  para  pós-doutorado.  Item  3:  Pedido  de
afastamento  da  professora  Nivalda.  O  pedido  de  afastamento  da  professora
Nivalda teve como relator o professor Roberto. Em seu relato, ele destacou que não
haverá  sobrecarga  de  disciplina  para  os  docentes  efetivos  Rosângela  Camarano
(8h/a) e Luiz Gonzaga (10h/a) e substitutos (12h/a). O relator ressaltou a importância
do pós-doutorado da professora Nivalda para o crescimento do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia, apresentando voto favorável ao afastamento. A professora
Maria  Teresa  afirma  que  os  afastamentos  para  pós-doutorado  devem  apresentar
retorno explícito para o Departamento. A professora Kety ressalta as dificuldades da
área  social  para  planejar  seus  afastamentos.  O  professor  Roberto  lembra  a
necessidade do curso de medicina informar os encargos didáticos e a respectiva carga
horária dos professores do DPSIC que terão atividades no curso de medicina para
possibilitar  um planejamento dos encargos docentes.  O afastamento da professora
Nivalda foi aprovado por unanimidade pelo DPSIC. O professor Roberto propõe a
aprovação  imediata  do  afastamento  da  professora  Fátima,  visto  que  todos  os
encargos didáticos da professora foram redistribuídos pela área clínica. A assembléia
optou por esperar até às 11 horas para votar o afastamento para pós-doutorado na
presença  da  relatora.  Item 4:  Solicitação  de reaproveitamento de  concurso.  O
professor Diogo descreve o processo de reaproveitamento de concurso solicitado por
Cíntia Aparecida Ataíde da área de Psicologia do Desenvolvimento que foi aprovado



em terceiro lugar na UFRN. Foi lembrado que, para o processo ter prosseguimento, a
requerente deve apresentar um documento do segundo colocado no referido concurso
abdicando  de  sua  vaga.  Item 5:  Pedido  de  cinco  meses  de  licença  prêmio da
professora Ivanize e a dificuldade para a mesma sair de licença por não haver outro
professor  da sua área  que possa  assumir  suas  disciplinas  na graduação.  A profa.
Ivanize argumenta que não é possível fazer cursos compactos em suas disciplinas,
pois  algumas  são  de  caráter  prático.  A  professora  propõe  que  o  professor  José
Maurício do Departamento de Filosofia assuma parte de seus encargos didáticos. A
coordenadora  do  curso  de  Psicologia,  Profa.  Larissa,  lembrou  aos  presentes  a
existência  de  um  documento  enviado  pela  coordenação  do  curso  para  o
Departamento  de  Filosofia  solicitando  um  rodízio  de  docentes  para  ministrar
disciplinas  na  graduação.  Levantou-se  a  possibilidade  do  professor  João  Bosco,
estudioso da  daseinsanálise, assumir  parte dos encargos da professora Ivanize.  A
professora  Adriana  se  dispôs  a  assumir  a  disciplina  Orientação  Profissional  e  a
professora  Cláudia  manifestou  sua  disponibilidade  em  assumir  a  disciplina
Psicopatologia II. Dessa maneira, o professor Diogo se dispôs a assumir a disciplina
Personalidade C. Foi acordado que a distribuição desses encargos será decidida em
uma próxima reunião da área clínica. Item 6: Pedido de afastamento da professora
Maria de Fátima para pós-doutorado. A profa. Gláucia relatou a solicitação de
afastamento e, após uma breve apresentação do projeto de pós-doutorado da referida
professora, informa seu parecer favorável ao afastamento da docente. Esse parecer
foi aprovado por unanimidade pela assembleia.  Item 6: Sobre afastamentos dos
professores.  O  professor  Diogo  propõe  que  o  departamento  tenha  critérios
específicos  para  os  pedidos  de  afastamento.  O professor  Roberto  propõe  que  se
privilegie  o  planejamento  das  áreas.  A  professora  Maria  Teresa  ressalta  a
necessidade de transparência sobre o que faz cada área. O professor Luiz Gonzaga
concordando com o Prof. Diogo, propõe que cada professor apresente sugestões para
que, na próxima reunião, o Departamento tenha critérios específicos para pedidos de
afastamento. A professora Maria de Fátima propõe a construção de uma escala de
afastamento que seja realizada pelas respectivas áreas. O professor Fuad propõe que
cada  área  apresente  sua  escala  de  afastamento  e  o  departamento  divulgue  e
administre tal escala discutindo critérios em caso de impossibilidade de afastamentos
concomitantes. Foi aprovada a proposta das áreas criarem as respectivas escalas e
apresentarem ao departamento.  Item 7: Falta de secretárias.  O professor Diogo
informou que o DPSIC e o SPA estão sem secretários e que não há previsão de prazo
para as contratações. Ele solicita que os professores que tenham atividade no SPA
elejam um aluno de confiança para acompanhar a retirada de materiais. A professora
Maria Teresa propõe que se pressione a instituição de forma a lembrá-los sobre a
importância  do  SPA.  O  professor  Diogo  esclarece  que  enviará  novo  ofício
solicitando o remanejamento de outro funcionário para o SPA. Item 8: Despesas do
Departamento.  Quanto  aos  gastos  do  departamento,  o  professor  Diogo  propõe
contabilizar  as  despesas  com  os  três  concursos  que  serão  realizados  e,  com  os
eventuais recursos restantes, equipar o departamento com mobiliário e computadores.
A chefia do DPSIC avisa que as atas das assembléias estão disponíveis na página do
departamento e a prestação de contas também será inserida nesta página.  Item 9:
Sala para os professores que lecionarão na Medicina. No que concerne ao uso do
espaço  físico  do  departamento,  foi  apontada  a  necessidade  de  uma  sala  para  a
professora Cássia. A professora Maria Nivalda propôs receber a professora Cássia no
LAPIP na sala que era ocupada pela professora Marília. O professor Luiz Gonzaga
ofereceu acolher a professora Cássia em sua sala. O professor Diogo propôs que a



comissão de espaço se reúna e apresente uma sugestão de ocupação de espaço para
os quatro novos professores do DPSIC. Item 10: Mestrado Progestão. O chefe do
DPSIC leu um documento solicitando a aprovação da participação da professora Rita
Laura no mestrado PROGESTÃO. Foi decidido que tal participação será ponto de
pauta  da  próxima  assembléia  possibilitando  a  presença  da  referida  professora  na
discussão. Nada mais havendo a tratar eu, Fuad Kyrillos Neto, lavrei a seguinte ata
que, se aprovada será assinada por todos os presentes.


