
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 005/2015 
 
 

No dia primeiro do mês de outubro de dois mil e quinze, 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, Antonio Paulo Angelico, Cássia Beatriz batista, Dener Luiz da Silva, Fernando 

Santana de Paiva, Fuad Kyrillos Neto, Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros 

Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Marcos Vieira Silva, Maria Amélia 

Cesari Quaglia, Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho 

Freitas, Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires Calazans Matos, Tatiana Cury Pollo, 

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

Marcelo Dalla Vecchia, Rita Laura Avelino Cavalcante, Sheila Ferreira Miranda, 

Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal, Marina de Bittencourt Bandeira, Maria 

Gláucia Pires Calzavara e Cláudia Márcia Miranda de Paiva.  1) informes: A) O Prof. 

Wilson Camilo informou que na reunião do CONSU foram aprovadas as mudanças no 

Regimento interno do DPSIC. Ele também ressaltou que o departamento poderá decidir 

se as reuniões da Assembleia Departamental serão gravadas ou não. Foi decidido que 

este assunto entrará como ponto de pauta para ser votado. B) A Profa. Maria Nivalda 

informou que ela e o Prof. Fuad assumiram a coordenação do Mestrado em Psicologia. 

Ela como coordenadora e ele como vice - coordenador. E ressaltou que foram feitas 

algumas alterações nas linhas de pesquisas do Mestrado, definindo os critérios de 

credenciamento e descredenciamento, as normas já estão na página do Mestrado mo site 

da UFSJ. A Profa. Nivalda informou que o Mestrado tem condições de passar para nota 

quatro, por isso foram feitas alterações que foram votadas e aceitas. C) A Profa. Adriana 

informou que o Comitê de Ética da UFSJ esta em processo de transformação. Terá 

algumas modificações na página, e entrada de novos membros, como o Prof. Fernando.  

Nos dias 9 e 10 de novembro terá uma capacitação em ética em pesquisa com Seres 

Humanos e utilização da Plataforma Brasil, a comissão nacional de ética em seres 

humanos virá para a UFSJ para capacitar a todos, será aberto para pesquisadores e 

alunos de mestrado. D) A Profa. Tatiana coordenadora do Curso de Psicologia informou 

que no curso de psicologia tem uma aluna que modificou o nome social, porém por causa 

da greve o nome da aluna ainda não foi trocado no sistema da UFSJ. Ela solicitou que 



todos a chamasse pelo seu nome atual. A Profa. Tatiana também ressaltou que enviou 

para todos os professores o e-mail que a PROPE enviou informando que as salas de 

aulas serão ocupadas de segunda-feira a sexta-feira por causa do Congresso de Iniciação 

cientifica.  Ela informou que o controle do Xerox e as inscrições para estágio voltam a ser 

no DPSIC até que o secretário da Coordenadora volte da greve. Ela também informou 

que uns dos assuntos destacado na reunião da congregação é que os alunos agora irão 

ser jubilados com mais facilidade. Ela explicou algumas mudanças que acontecerá. A 

coordenadora informou que o curso de Psicologia será avaliado este ano pelo ENAD, 

serão 90 alunos que farão a prova. Ela disse que muitos destes alunos não estão cientes 

da importância desta avaliação, por isso a coordenação irá fazer uma reunião com todos 

para explicar tudo, porém ela disse que esta com dificuldades de encontrar todos estes 

alunos. O Prof. Roberto sugeriu que a coordenação crie um facebook para encontrar 

todos os alunos. E) O Prof. Diogo informou que os professores precisam programar as 

férias até dia 09/10/2015, e dia 02/10/2015 é o prazo para enviar a lista de material de 

consumo. Ele informou que o DPSIC conseguiu fazer um planejamento da verba do 

Departamento. O DPSIC tem em torno de 10 mil de orçamento e irá gastar em torno de 6 

mil para realização do concurso na área escolar. E o restante será para compra de 

matérias. Sendo assim o DPSIC não terá condição de ajudar os professores com certas 

atividades (ajuda de custo). O Prof. Diogo solicitou que seja incluído na pauta o pedido de 

aprovação do Programa de Residência do Prof. Walter, e a aprovação ou não da 

gravação das assembleias. O Prof. Roberto sugeriu a retirada do ponto de pauta 

“Discussão sobre o espaço físico (Proposta de expansão. Os professores podem fazer 

individualmente ou em grupo a apresentação da proposta)”, ele acha que este assunto 

precisa ter antes uma coordenação de trabalho pela Comissão de espaço físico. A Profa. 

Larissa disse que na última reunião ficou decidido que era para os professores fazerem 

propostas e enviarem para a comissão. O Prof. Fuad esclareceu que quando a comissão 

procurou o Sergio Murilo, a ideia que foi coloca na assembleia anterior, era fazer um 

planejamento estratégico pensando nas atividades que o Departamento pretende fazer ou 

já faz e que precisam de espaços. O Prof. Fuad ressaltou que a partir da próxima reunião, 

a pauta seja específica de “Planejamento estratégia de ampliação do espaço físico do 

DPSIC”.  Após varias discussões ficou decido que o ponto da pauta “Proposta de 

expansão” seria votado pela retirada da pauta, todos concordaram. Os professores 

podem fazer individualmente ou em grupo a apresentação da proposta será modificado 

para “Discussão para encaminhamento do plano de ocupação de espaço físico do 



DPSIC”. Foi aprovado a inclusão na pauta os pontos de pauta: Aprovação do Programa 

de Residência do Prof. Walter e aprovação ou não da gravação das assembleias. 2) 
Aprovação do Ad referendum referente à solicitação de afastamento do pais para 
apresentação de trabalho no “IV Encontro Nacional de Psicologia Comunitária” na 
Universidad Nacional Del Comahue na Argentina -   Profa. Sheila Ferreira Mirando: 
O Prof. Diogo informou sobre o pedido da Prof. Sheila. Foi aprovado por unanimidade por 

todos. 3) Aprovação do Ad referendum referente à Banca de promoção de Adjunto 
IV para Associado I do Prof. Dener Luiz da Silva: O Prof. Diogo informou que a 

definição da banca são os professores: Marcos Vieira, Rita Laura e Carlos Henrique. O 

Prof. Marcos Vieira informou que a banca esta tendo dificuldades para pontuar a parte de 

monitoria e estágio, pois esta faltando os registro. O Prof. Roberto sugeriu que o DPSIC 

passe uma lista dos professores que irão progredir para que a coordenação possa fazer 

os lançamentos. A banca foi aprovada por unanimidade. 4) Aprovação do Programa de 
Residência do Prof. Walter Melo Júnior:  O Prof. Walter informou que UFSJ esta com 

dois projetos de residência um da Medicina e outro Multiprofissional. O da medicina esta 

sob responsabilidade da Profa. Rosa e o Multiprofissional sob responsabilidade por 

algumas pessoas da secretaria de saúde. Ele disse que precisa da anuência da 

assembleia e  gostaria de saber se algum professor tem interesse em participar da 

residência. O Prof. Walter  esclareceu algumas duvidas dos professores. Os professores 

Luiz Gonzaga, Roberto, Adriana e Wilson Camilo mostraram interesses e marcaram uma 

reunião com o Prof. Walter para mais esclarecimento. Foi aprovado por unanimidade. 5) 
Aprovação ou não da gravação das assembleias: O Prof. Wilson Camilo explicou 

novamente que o departamento poderá decidir se as reuniões da Assembleia 

Departamental serão gravadas ou não. Roberto sugeriu que só seja gravado quando 

houver necessidade. 1° proposta: Não aprova a gravação em áudio e vídeo (e só seja 

gravado quando houver necessidade), 2° proposta: Aprova a gravação em áudio. A 

votação ficou da seguinte forma: 1° proposta 15 votos a favor, 2° proposta 2 votos a favor 

e 1 abstenção. Primeira proposta foi aprovada.  6) Planejamento estratégia de 
ampliação do espaço físico do DPSIC: O Prof. Fuad informou que a prefeitura de 

Campus esta recebendo as propostas de ocupações, cada departamento precisa enviar 

sua proposta. O Prof. Wilson Camilo informou que é preciso resolver logo, ser objetivo e 

enviar o mais rápido possível a proposta. O Prof. Fernando sugeriu que a assembleia 

adote uma estratégia mais rápida, partindo de alguns eixos, espaços para gestão, Ensino, 

pesquisa e extensão. A partir destes eixos os professores enviem sugestões para a 



comissão de espaço físico para a próxima reunião possam trazer algo concreto. O prazo 

para enviarem para comissão ficou até dia 08/10/2015. Nada mais havendo a tratar eu, 

Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por 

todos os presentes. 


