
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 005/2014

No dia dez do mês de julho de dois mil e quatorze, às 09h00minh, 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,  Carlos Henrique de Souza Gerken,

Cássia Beatriz Batista, Dener Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto, Ivanize Valéria dos

Santos  Lima  Moreno,  Júlio  Eduardo  de  Castro,  Kety  Valéria  Simões  Franciscatti,

Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Marcos Vieira Silva,  Marcelo Dalla Vecchia,

Maria  Amélia  Cesari  Quaglia,  Maria  Gláucia  Pires  Calzavara,  Maria  de  Fátima A.

Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho Freitas,  Pedro Sobrino Laureano, Rita

Laura  Avelino  Cavalcante,  Roberto  Pires  Calazans  Matos,  Rosângela  Maria  de

Almeida Camarano Leal,  Tatiana Cury Pollo  e Wilson Camilo Chaves.  O chefe do

DPSIC iniciou a assembleia colocando a pauta em votação, onde foi incluído alguns

pontos nos informes. 1) informes: a) O Prof. Wilson Camilo disse que não entendeu

qual foi o critério de distribuição dos novos computadores, pois ele fez o pedido mas

não recebeu nenhum equipamento.  Ele informou que receberá um computador de

uma pesquisa financiada pela FAPEMIG. O Prof. Diogo disse que para a distribuição

dos computadores ele seguiu um memorando que já tinha uma lista com os nomes. b)

A Profa. Maria Gláucia informou que a coordenadora do CRAS em Santa Cruz de

Minas esta precisando de uma parceria da Universidade com trabalhos psicossociais,

e caso alguém se interesse ela está como projeto. c) A Profa. Rita Laura informou que

no dia 08/07/2014 teve uma reunião com a Reitora, prof. Valéria, onde foi nomeada

uma comissão da qual ela e a Profa. Rosângela farão parte,  para ser contado no

intelecto e no RADOC a carga horária da educação a distância.  2) Prestação de

Contas:  O Prof. Diogo disse que o orçamento do Departamento é de R$28.629,56

mais R$ 8.142 (para os concursos). O Prof. Diogo leu para a assembleia a estimativa

de gasto para o ano de 2014. Ressaltou que alguns itens precisam ser discutidos,

como: planejamento de pedido para transporte, planejamento de verba para eventos,

despesas com congresso, equipamentos para departamento. O Prof. Diogo disse que

é possível comprar mesa, cadeira, arquivo tc com a verba do Departamento. Ele disse

que o pedido para carro é preciso que seja feito pelo menos com uma semana de

antecedência. Será feito um formulário interno para pedido para carro, pedido para

despesa de congresso, e será disponibilizado no site,  pois é interessante que seja



feito um planejamento. O Prof. Roberto disse que para ajuda de custo em eventos,

pode pedir também na Coordenadoria e no mestrado. O Prof. Roberto disse também

que esta verba tem que ser mais como um complemento e poderia estabelecer a

qualidade e prioridade de evento. O Prof. Diogo disse que irá enviar o formulário por

e-mail para que os professores possam dar sugestão para distribuir a verba da melhor

maneira  possível.  Ele  disse  também  que  a  verba  não  vai  dar  para  todo  mundo,

aqueles professores que se programarem primeiros e o pedido for aprovado, serão

atendidos, pois a reserva pode acabar. O Prof. Diogo sugeriu que os pedidos fossem

trazidos para assembleia. O Prof. Carlos Henrique disse que seria melhor que fosse

aprovado  na área.  O Prof.  Diogo  disse  que irá  verificar  qual  a  data  que  fecha  o

orçamento, para que não tenha que devolver o dinheiro. O Prof. Carlos Henrique disse

que por ter outras fontes para ajudar em congresso, ele acha que talvez a prioridade

seria  investir  em  infraestrutura  para  o  departamento.  O  Prof.  Diogo  disse  que

conseguiu um notebook para o Departamento, e ele terá a mesma função que tinha o

notebook da coordenadoria, será feito uma agendamento para empréstimo. Ele disse

também  que  alguns  materiais  como  cartucho  e  toner  vieram  já  vencidos  para  o

Departamento,  mas  ele  vai  verificar  se  existe  algum  meio  de  estar  comprando  e

selecionar melhor a qualidade do cartucho.  A Profa. Rita Laura sugeriu devolver para

o almoxarifado os materiais que não estão bons.  3) Data para aprovar o Intelecto

2013: O Prof. Diogo disse que esta data para a aprovação do intelecto deveria ter sido

feito  no  início  do  ano. Pois  tem  que  constar  esta  data  para  os  processos  de

progressão. É preciso definir uma data para aprovar todo o intelecto. O Prof. Carlos

Henrique disse que o seu intelecto estava com uma série de problemas do sistema, e

que foi corrigido pelo NTINF. Foi definida a data 20/07/2014 para aprovar o intelecto.

4) Aprovação do Ad referendum da participação da Professora Rita Laura no

mestrado Progestão: A Profa. Rita Laura informou que o mestrado Progestão é um

Curso de Aperfeiçoamento em Educação do Campo oferecido pelo MEC por meio da

parceria  SECADI/Núcleo  de Educação  a  Distância  (NEAD)  da UFSJ,  e  tem como

objetivo formar gestores de instituições educacionais, do qual ela foi convida para ser

coordenadora.  O Prof.  Roberto perguntou se este programa já está implantado ou

não. A Prof. Rita Laura disse que acha que ainda está em implementação. O Prof.

Diogo disse que já aprovou por Ad Referendum e explicou porque aprovou antes de

passar pela assembleia. O Prof. Dener disse que a Profa. Rita Laura já comunicou a

área sobre este assunto e ela está assumindo a mesma quantidade de disciplina e

está de acordo com a participação dela neste mestrado. O Prof. Diogo sugeriu que



votassem  e  foi  aprovado  por  todos.  5)  Carga  Horária  dos  Professores  na

graduação:  O Prof.  Diogo informou que não enviou a carga horária do mestrado,

porém não foi enviado pelo secretário do mestrado. O Prof. Roberto esclareceu que o

secretário do mestrado não enviou porque o prazo do mestrado é diferente do prazo

da graduação, a grade de horário do mestrado ainda está sendo montada. O Prof.

Diogo disse que a ideia é também contempla a carga horária do mestrado. A Profa.

Larissa disse que gostaria de saber qual o objetivo da planilha com a carga horária de

cada professor. O Prof. Diogo disse que ficou aprovado em regimento que era para

tornar  tudo transparente,  publico.  A Profa.  Tatiana sugeriu  que fosse discutido  no

plano de trabalho.  A Profa.  Maria  Amelia,  disse que é preciso pensar  que alguns

professores estão com mais carga horária e outros estão com pouco. A Profa. Tatiana

informou  que  no  regimento  foi  colocado  o  mestrado  como  um  projeto  do

departamento, ela disse que na UFMG os professores que dão aula no mestrado tem

uma carga horária na graduação menor, isso não quer dizer que seja o tempo inteiro.

Ela disse que não tem nenhuma lei que diz que as 8 horas tem que ser na graduação.

O Prof. Roberto disse que se a questão era transparência podia ter entrado apenas

nos  informes.  Para  ele  não  se  deve  pensar  na  graduação  e  na  pós-graduação

separados.  E ele  sugeriu  que sobre  a  quantidade  de  carga  horária  é  preciso  ser

discutido na área. E se for mesmo pensar sobre os encargos didáticos para todos de

uma maneira que ninguém se sinta prejudicado é preciso fazer uma reforma curricular.

O Prof.  Diogo disse que o assunto da reforma curricular não está na pauta. Ficou

decido que a questão sobre carga horária é para ser discutido na área e caso não seja

resolvido é para levar para assembleia.  6)  Apresentação dos encargos do DPSIC

no curso de medicina - Profa. Cássia Beatriz: A Profa. Cássia esclareceu para os

professores qual é a contribuição do DPSIC no curso de medicina e qual será a carga

horária. Ela explicou que atualmente existem três departamentos que contribuem com

o  curso  de  medicina:  o  DPSIC,  o  DCNAT  e  o DEMED  (Departamento  de

Medicina). Ela  informou para  assembleia alguns detalhes  do  curso  de medicina em

relação  aos  ajustes  recentes  solicitados  pelos  avaliadores  do  MEC,  sobre  o

funcionamento em módulos e apresentou as unidades curriculares dos eixos Bases

psicossociais e Metodologia de pesquisa, que foram desmembradas, e dos quais o

DPSIC irá atuar. O Prof. Diogo perguntou qual será a carga horária dela no curso de

medicina. Ela disse que seriam destinadas 180 horas no eixo Bases Psicossociais e

cerca  de 396hs para  o  eixo  Metodologia  de  Pesquisa, requerendo  um  total  de

576hs do  DPSIC  para  o  curso  de  medicina,  ou  seja,  para  os  quatro



professores previstos seriam aproximadamente 144 horas semestrais para cada, isso

quando implantar todo o curso. A Profa. Cássia disse que tem tido aproveitamentos de

concurso  e pedidos  de  remoção  de  Divinópolis  para  curso  de  medicina  do  Dom

Bosco, e uma das remoções seria para vaga de Epidemiologia, segundo o Prof. Joel.

O Prof.  Marcelo  disse  que enviou  para  ela  a ata em que ficou definida  o  número

de vagas  do  DPSIC  por  áreas.  O  Prof.  Roberto  disse  que  já  foi  aprovado  pela

assembleia  e  pelo  conselho  universitário  que  o  Departamento  de  Psicologia  teria

quatro vagas referentes ao curso de medicina, e quanto a isso não tem que discutir,

pois já foi resolvido, a vaga permanece no curso de psicologia. A Profa. Cássia disse

que  a  entrada  dos  professores  de  Desenvolvimento  e  Epidemiologia  já  seria

para iniciar aulas em fevereiro de 2015. O Prof. Diogo disse que até o momento não

tinha a  vaga  para  abrir  o  concurso. 7)  Oferecimento  de  disciplina  especial  de

Estágio III: Avaliação Psicológica para os formandos:  A Coordenadora do Curso

de psicologia  Profa.  Larissa disse que tem sete alunas formandas que estão com

horário batendo de estágio III, é preciso que o departamento aprove que um professor

ofereça está disciplina em caráter especial. Já foi conversado com a Professora Maria

Gláucia que propôs ministrar esta disciplina. O Prof. Diogo colocou em votação e 19

aprovaram e 1 abstenção.  8) Escolha do representante do Dept.  de Psicologia

para o Comitê de Ética em Seres Humanos: A Profa. Tatiana informou a assembleia

que precisa de um professor para ficar como presidente do comitê de ética, pois o

mandato  dela  termine  em  julho,  e  já  é  um  consenso  que  se  não  tiver  nenhum

professor  de  psicologia  como  presidente  a  comissão  não  anda,  pois  90%  dos

trabalhos são da psicologia. Ela disse que ficará como apoio deste presidente. Após

algumas discussões foi aprovado por todos que a Profa. Adriana será a presidente do

comitê de ética. 9) Aprovação do Plano de trabalho: Os professores Rita Laura A.

Cavalcante, Adriana Guimarães Rodrigues, Antonio Paulo Angelico, Carlos Henrique

de Souza Gerken, Cássia Beatriz Batista, Dener Luiz da Silva, Wilson Camilo Chaves,

Fuad Kyrillos Neto, Ivanize Valéria dos Santos Moreno, Kety Valéria Simões, Larissa

Medeiros  Marinho,  Marcos Veira Silva,  Marcelo  Dalla  Vecchia,  Tatiana Cury Pollo,

Maria  Amélia  Cesaria,  Maria  Gláucia  Pires  Calzavara,  Maria  de  Fátima  Aranha

Queiroz, Maria Nivalda de Carvalho e Maria Teresa Antunes, apresentaram o plano de

trabalho e foi aprovado por unanimidade pela assembleia. Nada mais havendo a tratar

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

por todos os presentes.

 


