
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 005/2018

No dia vinte e um de junho de dois mil e dezoito, às 09h00min, 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. Celso Francisco Tondin.

Estavam  presentes  os  seguintes  professores:  Adriana  Guimarães  Rodrigues,  Antonio  Paulo

Angelico, Cássia Beatriz Batista e Silva, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva,

Diogo Antônio Bloes Chagas, Fuad Kyrillos Neto, Isabela Saraiva de Queiroz, José Rodrigues de

Alvarenga Filho, Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Lucas

Cordeiro Freitas, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de

Carvalho Freitas, Mário César Rezende Andrade, Matilde Agero Batista, Mônia Aparecida da Silva,

Neyfsom Carlos  Fernandes  Matias,  Pedro  Sobrino  Laureano,  Roberto  Pires  Calazans  Matos,

Tatiana  Cury  Pollo  e  Wilson  Camilo  Chaves.  Justificaram  a  ausência  os  professores:  Marco

Antônio Silva Alvarenga, por participação em duas reuniões, uma em Tiradentes e outra em Santa

Cruz de Minas, com a pauta do desenvolvimento do projeto de extensão sobre aprendizagem

criativa que tem relação com a atividade que o professor desenvolve fora do país, sendo que a

data das reuniões dependeu de agenda de autoridades destas cidades, justificativa acatada por

todos  os  professores  presentes;  e  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal,  por

acompanhamento de tratamento de saúde do irmão, justificativa acatada por todos os professores

presentes. Prof. Celso pediu a inclusão do ponto de pauta “Atendimento de alunos do Curso de

Psicologia  no  SPA”  solicitado  pelo  Prof.  Diogo.  A inclusão  foi  aprovada  pelos  por  todos  os

professores presentes. Prof. Celso colocou em discussão a ordenação da pauta. Após apreciação

da  assembleia,  a  seguinte  ordenação  foi  aprovada  por  todos  os  professores  presentes:  1.

Informes; 2. Apresentação do professor Mário César Rezende Andrade e apresentação de seu

Plano de Trabalho;  3.  Anuência  do Departamento  de Psicologia  para  a mudança das cargas

horárias das unidades curriculares: Psicologia Aplicada à Administração, integral e noturno, de 60

horas  para  72  horas  do  Curso  de  Administração.  Relatora:  Profª  Matilde  Agero  Batista;  4.

Apresentação  do  plano  de  trabalho  do  professor  Marcio  Baccarini  Viegas;  5.  Indicação  de

membros  para  comissões  de  avaliação  de  desempenho;  6.  Anuência  do  Departamento  de

Psicologia para o oferecimento das unidades curriculares Psicologia da Educação I (36 horas) e

Psicologia da Educação II (36 horas) no curso de Licenciatura em Música, modalidade presencial.

Relatora: Profª Larissa Medeiros Marinho dos Santos; 7. Solicitação de afastamento para pós-

doutorado  da  professora  Kety  Valéria  Simões  Franciscatti.  Relatora:  Profª  Maria  Nivalda  de

Carvalho Freitas; 8. Relatório final de pós-doutorado do professor Fuad Kyrillos Neto. Relatora:

professora Maria Gláucia Pires Calzavara; 9. Remoção da Profa. Sheila Ferreira Miranda para o

DEMED. Relatora: Profª Isabela Saraiva de Queiroz; 10. Elaboração de Critérios de Avaliação de

Iniciação Científica Voluntária.  Relator:  Prof.  Neyfsom Carlos Fernandes Matias;  11. Relato do

projeto de uso da sala de testes. Relatora: Profª Cláudia Márcia Miranda de Paiva; 12. Solicitação

de aproveitamento docente para a UFSJ de Rebeca Valadão Bussinger (Universidade Federal de

Mato Grosso  -  UFMT).  Relatora:  Profª  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos;  13.  Pedido  de



redistribuição da professora Nadia Shigaeff da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará -

UNIFESSPA para  o  DPSIC/UFSJ.  Relator:  Prof.  Celso  Francisco  Tondin;  e  14.  Atendimento

psicológico de alunos da Psicologia pelo Serviço de Psicologia Aplicada (SPA): solicitado pelo

Prof.  Diogo.  1)  Informes:  A) Prof.  Camilo  informou que  o  Conselho  Universitário  da UFSJ  -

CONSU aprovou a permanência da vaga referente à aposentadoria do Prof.  Julio Eduardo de

Castro. Na mesma reunião, ainda foram aprovados os nomes dos servidores da Universidade

Federal de São João del-Rei - UFSJ que irão compor o Conselho Administrativo do Hospital de

Nossa Senhora das Mercês, dentro da parceria firmada entre as duas instituições, sendo que o

reitor  da UFSJ,  Prof.  Sérgio da Gama Cerqueira,  é quem presidirá  o Conselho.  Prof.  Camilo

informou  também  que  no  dia  23/06/2018  haverá  confraternização  da  ADUFSJ  e  pediu  aos

professores que levem documento de identidade. B) Prof. Fuad informou que o edital do PPGPSI

está pronto e até segunda-feira, dia 25/06/2018, estará online. C) Prof.  Celso informou que o

DPSIC recebeu kits de móveis para os professores Lucas, Matilde, Isabela, Tais, Mário e Mônia.

D) Profa.  Tatiana informou sobre a nova máscara do Plano de Ensino,  e que o prazo para a

entrega dos planos de 2018/2 à Coordenadoria do Curso de Psicologia - COPSI é 22/06/2018. 2)

Apresentação do professor Mário César Rezende Andrade e apresentação de seu Plano de

Trabalho. Prof.  Mário  foi  apresentado  pelo  Prof.  Celso  à  Assembleia  e,  em seguida,  o  novo

professor apresentou seu Plano de Trabalho. Professores Cássia e Celso elogiaram o Plano de

Trabalho. O Plano de Trabalho foi  aprovado pelos 22 professores presentes.  3) Anuência do

Departamento  de  Psicologia  para  a  mudança  das  cargas  horárias  das  unidades

curriculares: Psicologia Aplicada à Administração, integral e noturno, de 60 horas para 72

horas  do  Curso  de  Administração.  Relatora:  Profª  Matilde  Agero  Batista.  Profa.  Matilde

apresentou o relatório dando voto favorável às mudanças de carga horária e não favorável  à

mudança de período da disciplina, ambas solicitadas pelo Curso de Administração. Professoras

Tatiana e Kety disseram que no início do curso os alunos estão mais abertos a novas disciplinas e

mais motivados, então seriam favoráveis à mudança de período da disciplina. Prof. Diogo disse

que  deveríamos  votar  a  anuência,  mas  determinar  o  período  em  que  a  disciplina  deve  ser

oferecida não cabe ao Departamento  de Psicologia.  Prof.  Camilo disse que a motivação dos

alunos é relativa. Profa. Larissa, concordando com a Profa. Tatiana, disse que a mudança de

períodos por outro curso, neste caso, pode interferir na Psicologia, por isso precisa ser debatida

pelo DPSIC. Profa. Matilde explicou novamente os motivos de seu voto, mas afirmou que alteraria

o  seu  voto,  dando  parecer  favorável  a  todas  as  mudanças  solicitadas  pelo  Curso  de

Administração, mas com a sugestão de que não seja alterado o período de oferta da disciplina do

4º para o 2º período, no caso do curso noturno. O parecer favorável à anuência do Departamento

de Psicologia para a mudança das cargas horárias das unidades curriculares: Psicologia Aplicada

à Administração, integral  e noturno, de 60 horas para 72 horas do Curso de Administração e

sugestão de que não seja alterada do 4º  para o 2º  período noturno foram aprovados por  21

professores e uma abstenção. 4) Apresentação do Plano de Trabalho do professor  Márcio

Baccarini Viegas.  Dada a ausência do professor na assembleia, o Prof.  Celso propôs que o



ponto de pauta não fosse tratado. Prof. Diogo pediu que o Plano de Trabalho fosse apresentado

pelo coordenador do LAPSAM, como foi feito em assembleia anterior com os demais professores,

pois a Profa. Marina sempre apresentou o Plano de Trabalho para o referido professor. Prof. Celso

disse que não existe relatoria para o Plano de Trabalho, por isso o professor precisa comparecer à

assembleia  para  apresentá-lo.  A  Profa.  Nivalda  questionou  se  há  obrigatoriedade  de

comparecimento às assembleias dos professores de 20 horas semanais. Prof. Celso respondeu

que todos os professores estáveis devem participar, segundo o regimento do DPSIC. Prof. Dener

questionou se o Plano de Trabalho do Prof.  Baccarini  não foi  apresentado junto com os dos

demais laboratórios. Prof. Celso respondeu que não, pois o professor estava em licença prêmio

até o dia 2 de maio e por isso não entregou o seu Plano de Trabalho. Prof. Diogo sugeriu que o

Plano  de  Trabalho  fosse  apresentado  pelo  coordenador  do  Laboratório  de  Saúde  Mental  –

LAPSAM na próxima assembleia. Profa. Nivalda concorda com o Prof. Celso sobre a adequação

do DPSIC aos regulamentos, mas disse que precisa ser feito um período de transição, pois nos

anos anteriores, o procedimento foi feito de outra maneira. Prof. Fuad questionou a efetividade da

discussão deste ponto da pauta, para o DPSIC, dada a extensão e complexidade das temáticas a

serem abordadas nesta reunião e a previsão de aposentadoria do professor para o início do ano

vindouro. Profa. Larissa falou da necessidade de adequação aos regulamentos, independente de

quem seja o professor, pois quando estas não são seguidas outro colega sofre consequências e

alguém  tem  que  consertar.  Profa.  Cássia  disse  que  o  Prof.  Celso  tem  razão  em  propor  o

seguimento da regra, que este é o papel de um Chefe de Departamento, e que se for para ser

diferente cabe à assembleia propor. Profa. Cássia defendeu a proposta do coordenador da área

ler o plano de trabalho do Prof. Márcio, assim como foi lido o de todos os professores este ano.

Prof.  Celso  colocou  em votação  suspender  a  pauta  “Apresentação  do  Plano  de  Trabalho  do

professor Marcio Baccarini Viegas” para a próxima assembleia, sendo este plano apresentado por

ele ou pelo coordenador do LAPSAM, o que foi aprovado por todos os professores presentes. 5)

Indicação de membros para comissões de avaliação de desempenho.  Prof. Celso explicou

que a Resolução nº 003/2015, que normatiza a avaliação de desempenho em estágio probatório,

prevê que estas comissões devem ser compostas por um professor indicado pela Assembleia

Departamental e outro pelo Colegiado de Curso, ambos estáveis, e caso o professor que ocupa a

chefia de Departamento esteja em período probatório encontra-se impedido de presidi-las, o que é

o seu caso. Sendo assim, o Pró-Reitor de Ensino é quem preside estas comissões. Colocou em

apreciação a indicação de um professor para compor a comissão de avaliação de desempenho

em estágio probatório do Prof. José Rodrigues de Alvarenga Filho. Prof. Dener se ofereceu para

compor a comissão. A indicação do Prof. Dener foi aprovada por todos os professores presentes.

Profa. Kety retoma a discussão sobre o que foi dito pela Profa. Larissa na pauta “Apresentação do

Plano  de  Trabalho  do  professor  Marcio  Baccarini  Viegas”  dizendo  que  as  relações  pessoais

precisam ser melhor avaliadas no DPSIC, que deveríamos nos cuidar, cuidar de nossas relações

para  não  cair  em  enrijecimentos  entre  novos  e  antigos. Respondeu  ao  Prof.  Neyfsom  que

obedecer  uma regra que não serve à  vida não vale  a pena,  que não obedecerá regras que



prejudiquem  a  vida,  concordando  com  o  Prof.  Fuad  sobre  o  cuidado  para  não  cairmos  no

fetichismo da regra.  Prof. Celso consultou os professores se seria necessário parar a pauta e

discutir a questão levantada pela Profa. Kety ou se a assembleia deveria continuar debatendo a

pauta. A assembleia decidiu que a questão levantada deveria ser discutida por 20 minutos. Prof.

Neyfsom disse que lhe assustava a transgressão de regras, apesar da proposição de regras pelo

DPSIC com o intuito de obter segurança jurídica nos atos do Departamento. Prof. Camilo disse

que há professores velhos e professores velhos, como há professores novos e professores novos.

Profa. Nivalda disse que o seguimento de regras é importante, mas o DPSIC tem um histórico de

sucesso em várias questões, independente de regras seguidas de forma rígida, e que a dicotomia

entre professores antigos e novos é prejudicial ao DPSIC. Profa. Adriana disse que os alunos têm

uma imagem do DPSIC como o departamento das brigas e que não podemos confirmar essa

imagem,  pois  antes  era  a  discussão  das diferentes  vertentes,  agora  de professores  novos  e

antigos. Ela disse ainda que é dever do DPSIC evitar isso. Prof. Celso disse que nenhum dos

procedimentos,  tanto  em  relação  ao  Prof.  Baccarini  quanto  aos  demais  professores,  é  para

prejudicar professores, mas são cuidados e que é dever de todos os professores participarem da

assembleia e da chefia de convocá-los. Ele disse ainda que não aceita ser identificado e nem

identifica ninguém por meio de qualquer estereótipo como os ditos por alguns professores nesta

assembleia. 6) Anuência do Departamento de Psicologia para o oferecimento das unidades

curriculares Psicologia da Educação I (36 horas) e Psicologia da Educação II (36 horas) no

curso de Licenciatura em Música, modalidade presencial. Relatora: Profª Larissa Medeiros

Marinho dos Santos. Profa. Larissa leu o relatório dando voto favorável à anuência da mudança

de carga horária das disciplinas Psicologia da Educação I e Psicologia da Educação II, ambas

passando  a  ter  a  carga  horária  de  36  horas  cada,  no  curso  de  Licenciatura  em  Música,

modalidade  presencial.  Votaram  a  favor  da  anuência  20  professores  e  uma  abstenção. 7)

Solicitação  de  afastamento  para  pós-doutorado  da  professora  Kety  Valéria  Simões

Franciscatti. Relatora: Profª Maria Nivalda de Carvalho Freitas.  Profa. Nivalda leu o relatório

aprovando o afastamento para pós-doutorado da Profa. Kety. Prof. Celso disse que recebe com

alegria a solicitação, pois é uma possibilidade de formação e que a busca de aprimoramento

sempre reverte em melhoria do ensino, nosso maior foco de trabalho. A solicitação de afastamento

para  pós-doutorado  da  Profa.  Kety  Valéria  Simões  Franciscatti  foi  aprovada  por  todos  os

professores presentes. 8) Relatório final de pós-doutorado do professor Fuad Kyrillos Neto.

Relatora: professora Maria Gláucia Pires Calzavara.  Profa. Gláucia leu o relatório dando-lhe

parecer favorável. Os professores parabenizaram o Prof. Fuad. O relatório final de pós-doutorado

do Prof.  Fuad Kyrillos Neto foi aprovado por todos os professores presentes.  9) Remoção da

Profa. Sheila Ferreira Miranda para o DEMED. Relatora: Profª Isabela Saraiva de Queiroz.

Profa. Isabela leu o relatório com parecer favorável à remoção da Profa. Sheila Ferreira Miranda

para o DEMED, sem contrapartida de vaga, desde que a carga horária da referida professora

passe para o DEMED formalmente, de maneira documental. Prof. Camilo questionou a ausência

da Profa. Sheila à assembleia. Prof. Celso respondeu que a Profa. Sheila apresentou, antes da



assembleia  passada,  atestado  médico  que  a  resguarda  de  comparecer em assembleias.

Perguntado se o referido atestado valeria apenas para a assembleia passada ou para todas as

assembleias,  o  Prof.  Celso  respondeu  que,  pelo  que  consta  no  atestado,  é  para  todas  as

assembleias  que  tratem da  remoção  da  professora.  Prof.  Camilo  passou  orientação  à  Profa.

Isabela sobre a redação do relatório. Prof. Fuad questionou caso seja aprovada a remoção com

as  180  horas/aula,  como  ficariam  as  pendências  do  DPSIC  com  o  CMEDI  em  relação  aos

encargos didáticos.  Profa.  Tatiana disse que a vaga do concurso que a Profa.  Sheila ocupou

previa que ela contribuísse com a pós-graduação da Psicologia e a ida dela para o DEMED pode

prejudicar esta colaboração. Professoras Isabela e Cláudia disseram que precisa ser levado em

conta que a Profa. Sheila não está satisfeita no DPSIC, ao mesmo tempo que o DPSIC precisa

ser  cuidadoso  com essa remoção para  o  DEMED para  que  o  nosso departamento  não  seja

prejudicado. Prof. Dener disse que um professor não dá conta de 180 horas/aula, motivo pelo qual

estavam sendo discutidos, nas assembleias anteriores, a atribuição de duas outras vagas, no total

de quatro, para suprir os encargos didáticos acordados entre DPSIC e DEMED.  Profa. Larissa

pediu vistas do relatório por desejar esclarecimentos e oferecer elementos sobre este pedido de

remoção.  O Prof.  Celso disse que,  diante do pedido,  a  discussão do ponto  de pauta  estava

suspensa. Profa. Isabela pediu a palavra e questionou se no pedido de vistas seria considerado o

que foi debatido em assembleias anteriores sobre os encargos didáticos do DPSIC no  CMEDI.

Profa. Tatiana sugeriu que seja verificado o edital do concurso em que a Profa. Sheila foi admitida

para confirmar quais são os encargos que ela deve atender. Professoras Kety e Cássia pediram o

retorno do ponto de pauta “Encargos didáticos do DPSIC no  CMEDI” e que este seja debatido

antes do pedido de remoção da Profa. Sheila para o DEMED. Prof. Celso colocou em votação que

os pontos “Encargos didáticos do DPSIC no  CMEDI” e “Pedido de remoção da Profa.  Sheila

Ferreira Miranda para o DEMED” sejam, nesta ordem, os aprimeiros pontos a serem discutidos na

próxima assembleia, o que foi aprovado por todos os professores presentes. 10) Elaboração de

Critérios  de  Avaliação  de  Iniciação  Científica  Voluntária.  Relator:  Prof.  Neyfsom Carlos

Fernandes Matias. Prof. Neyfsom leu a proposta sobre a elaboração de critérios de avaliação de

Iniciação Científica Voluntária,  sugerindo um limite de carga horária semanal de 20 horas por

aluno. Prof. Pedro questionou se a Iniciação Científica Voluntária pode ser orientada por professor

em  afastamento  para  pós-doutorado.  Prof.  Neyfsom  respondeu  que  não  há  impedimento  no

regulamento da UFSJ. Prof. Roberto disse que a Iniciação Científica Voluntária precisa incentivar

o  aluno a seguir  a carreira  acadêmica,  e  que os  procedimentos  não podem ser  vagos,  mas

também não podem ser tão rígidos, pelo risco de inviabilizar o trabalho. Prof. Celso disse que o

número de alunos por iniciação precisa ser limitado para que não se torne uma turma ao invés de

orientação individualizada como uma iniciação científica exige. Profa. Kety sugeriu que fosse feita

uma comissão para fazer o parecer de cada a projeto de Iniciação Científica Voluntária em vez de

apenas um relator como consta na proposta apresentada pelo Prof. Neyfsom. A. Profa. Nivalda

disse que a Iniciação Científica Voluntária precisa ser feita com no máximo 8 alunos, o mesmo

critério utilizado pela pós-graduação, para que não haja sobrecarga de trabalho. Prof. Neyfsom



propõe deixar o número de alunos em aberto. Profa. Cássia afirmou que apreciava a sugestão do

Prof. Neyfsom, mas considera ideal dois alunos. Por fim, a Profa. Cássia retirou a proposta dela

sobre  dois alunos para  a  Iniciação  Científica  Voluntária,  concordando com  a proposta do  Prof.

Neyfsom. Prof.  Roberto informou que PIIC,  modalidade de iniciação científica sem bolsa,  não

existe mais como edital da PROPE, mas ainda pode ser feito ainda via esta Pró-Reitoria no caso

de projetos aprovados em editais em que não há bolsa para todos os que foram aprovados. Prof.

Matilde defendeu o limite de 8 alunos para Iniciação Científica Voluntária. Prof. Neyfsom considera

que  não  é  necessário  criar  uma  regra  que  limite  o  número  de  orientações.  Profa.  Larissa

concordou com o Prof. Neyfsom, e indicou que seja criada uma regra de transição para projetos

que já estejam em andamento. Prof. Neyfsom sugeriu que seja entregue apenas o relatório final

para projetos de Iniciação Científica Voluntária em andamento. Prof. Paulo disse que é inviável

orientar muitos alunos em pouco tempo. Prof. Celso colocou em votação se haverá ou não limite

máximo de alunos para a Iniciação Científica Voluntária por cada professor: 5 professores foram a

favor de determinar um limite de alunos, 11 professores foram contra este limite e um professor se

absteve. Prof. Celso colocou em votação a seguinte regra de transição para projetos de Iniciação

Científica Voluntária em andamento ou concluídos: que seja entregue, no prazo de até 60 dias,

apenas o relatório final, sendo anexado projeto da pesquisa: 16 professores votaram a favor da

regra e dois se abstiveram. Prof. Celso colocou em votação o número de pareceristas para os

projetos e relatórios de pesquisa de Iniciação Científica Voluntária: 12 professores votaram a favor

de ser apenas um parecerista, dois professores a favor de dois pareceristas e um se absteve. Por

fim,  o  Prof.  Celso  colocou  em  votação  a  aprovação  dos  critérios  de  avaliação  de  Iniciação

Científica Voluntária, conforme proposta apresentada pelo Prof. Neyfsom: 14 professores votaram

a favor e um se absteve. Nada mais havendo a tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte

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


