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No dia vinte e cinco do mês de junho de dois mil e quinze, às 09h30minh, na sala 2.42, 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: Cláudia Márcia 

Miranda de Paiva, Fernando Santana de Paiva, Fuad Kyrillos Neto, Kety Valéria Simões 

Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, 

Marco Antônio Silva Alvarenga, Marcelo Dalla Vecchia, Maria Amélia Cesari Quaglia, 

Maria Gláucia Pires, Marina de Bittencourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Roberto 

Pires Calazans Matos, Rosângela M. A. Camarano Leal, Sheila Ferreira Miranda, Tatiana 

Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência o professor:  Walter Melo 

Júnior, Rita Laura Avelino Cavalcante, Adriana Guimarães Rodrigues, Dener Luiz da Silva 

Marcos Vieira Silva, Carlos Henrique de Souza Gerken, Cássia Beatriz Batista. O chefe 

do DPSIC iniciou a assembleia solicitando a troca dos pontos de pauta, o Prof. Roberto 

sugeriu que o ponto de pauta sobre o Prof. Marcio baccarini ficasse como informe e não 

como pauta. Foi colocado em votação e aprovados por todos as mudanças 1) informes: 
A) A Profa. Larissa informou que a Profa. Tatiana e o Prof. Marco Antônio foram eleitos 

Coordenadora e vice - Coordenador do Curso de Psicologia. E as Professoras Mariana 

Bandeira e Maria Amélia foram eleitas membros do colegiado. B) O Prof. Wilson Camilo 

informou que na segunda-feira dia 29 de junho de 2015 acontecerá à reunião do CONSU 

onde será aprovado ou não a manutenção da vaga da aposentadoria Profa. Maria Teresa. 

C) A Profa. Rosângela informou que esta sendo procurada pelos alunos, que estão 

reclamando do tratamento dos professores. A Profa. Larissa disse que a instância para 

tratar este assunto é o Colegiado e tem que ser uma reclamação por escrito.  Ela sugeriu 

que seja feito uma reunião do colegiado estendida para discutir sobre este assunto. D) O 

Prof. Diogo leu o relato enviado pelo Curso de Medicina, referende ao pedido de remoção 

do Prof. Marcio Baccarini. No relato a assembleia departamental do Curso de Medicina 

votou contra a remoção do referido professor para o curso de medicina. 2) Aprovação do 
Ad Referendum referende a aprovação do plano de trabalho dos Professores 
Marcos Vieira, Kety Valéria e Luiz Gonzaga: O Prof. Diogo solicitou aprovação do Ad 

Referendum referende a aprovação do plano de trabalho dos Professores Marcos Vieira, 

Kety Valéria e Luiz Gonzaga, foi colocado em votação e aprovado por todos. 3) Pedido 
de afastamento para pós-doutorado. Interessada: Profa. Rosângela Maria de 



Almeida Camarano Leal. Relator: Prof. Diogo Chagas: O Prof. Diogo relatou o pedido 

de afastamento para pós-doutorado da Profa. Rosângela Maria de Almeida Camarano 

Leal, sendo favorável ao afastamento da mesma. A Profa. Rosângela esclareceu algumas 

duvidas com relação ao seu pedido de afastamento e disse que se não conseguir bolsa 

ela não irá se afastar. O Prof. Roberto informou que foi aprovado a Resolução 010 de 29 

de Abril de 2015, nesta resolução no Art. 7  parágrafo 1° diz que “O número de 

professores substitutos para finalidade prevista no Caput deste artigo não pode ser 

superir a 15% (quinze por cento) do quadro de docentes efetivos lotados na mesma 

unidade, exceto no caso de unidade acadêmica com menos de 7 (Sete) docentes.” Com 

isso o DPSIC tem direito de solicitar até 3 substitutos para professores que irão se afastar 

para pós-doutorado, pois para ele os professores Raissa e Magno não entram nesta 

conta. A Profa. Rosângela disse que tem departamentos que ainda não conseguiram 

substitutos com base nesta resolução. O Prof. Diogo colocou em votação e foi aprovado 

por todos o afastamento para pós-doutorado da Profa. Rosangela. 4) Aprovação das 
bancas e dos pontos para o concurso das áreas Escolar: A Profa. Larissa relatou o 

encaminhamento da reunião da área escolar, informando o requisto básico, os pontos do 

programa e banca para o concurso da área escolar.  A Profa. Larissa informou a lista dos 

nomes que serão convidados para compor a banca do concurso, ela será a presidente e a 

Profa. Rita Laura a 1° Suplente e Prof. Carlos Henrique o 2° suplente. Após algumas 

discussões e sugestões sobre os pontos do concurso, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pela assembleia. 5) Relatório final do estágio pós-doutoral 
do Prof. Marcos Vieira. Relator: Marcelo Dalla Vecchia: O Prof. Marcelo Dalla Vecchia 

relatou o pedido de aprovação do relatório final do estágio pós-doutorado do Prof. Marcos 

Vieira, sendo favorável a aprovação. O Prof. Diogo colocou em votação e foi aprovado por 

todos. 6) Relatório da Comissão de espaço físico: O Prof. Fernando informou que a 

partir das demandas que eles receberam, ele e os Professores Fuad e Claudia marcaram 

uma reunião com o Sergio Murilo. O Sergio Murilo esclareceu que será construído um 

pavilhão de salas de aula, e a previsão é para agosto de 2016. E com isso terá liberação 

de 62 salas de aulas, que serão disponibilizadas para professores. O Prof. Fernando 

disse que o DPSIC precisa fazer um projeto de ocupação das salas disponíveis. O Prof. 

Fuad informou que este plano de ocupação será apresentado ao Pró-Reitor José Tarcisio. 

O Prof. Fuad sugeriu que nas próximas assembleias seja discutido este projeto de 

ocupação. O Prof. Marco Antônio sugeriu que cada professor pensasse individual ou em 

grupo sobre as demandas que gostaria de propor. Para ele é interessante que crie mais 



laboratórios, pensando em área de conhecimento. A Profa. Claudia informou que a 

comissão recebeu três pedidos de salas, dos professores Marco Antonio, Dener, Marcelo 

e Sheila. Ela esclareceu que o pedido do Prof. Marco Antônio será discutido no interior do 

SPA para aplicação de testes. O pedido do Prof. Dener é mais complicado, pois é para 

guardar matérias do projeto Psicoeducar, porém atualmente não tem espaço para guarda 

de materiais. O pedido dos Professores Marcelo e Sheila, eles sugeriram que a secretaria 

dos projetos seja adaptada na recepção do LAPIP. O Prof. Marcelo e a Profa. Sheila 

disseram que para eles o espaço poderá ser adaptado. O Prof. Diogo informou que 

enviará um memorando para setor responsável, solicitando que a engenheira venha no 

DPSIC para avaliar a reforma na recepção do LAPIP. O Prof. Roberto sugeriu que na 

próxima assembleia seja discutido sobre o plano de ocupação. Nada mais havendo a 

tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será 

assinada por todos os presentes. 

 


