
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 006/2017

No dia trinta e um de agosto de dois mil e dezessete, às 09h30min, 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 Subchefe  do Departamento  Prof.  Luiz  Gonzaga

Chiavegato  Filho.  Estavam  presentes  os  seguintes  professores:  Adriana  Guimarães

Rodrigues, Antonio Paulo Angelico, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Celso Francisco Tondin,

Dener Luiz da Silva, Isabela Saraiva de Queiroz, José Rodrigues de Alvarenga Filho, Júlio

Eduardo de Castro, Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho dos Santos,

Lucas Cordeiro Freitas, Marco Antônio Silva Alvarenga, Maria Nivalda de Carvalho Freitas,

Marina de Bittencourt  Bandeira,  Matilde Agero Batista,  Neyfsom Carlos Fernandes Matias,

Pedro  Sobrino  Laureano,  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal, Sheila  Ferreira

Miranda, Tais de Lacerda Gonçalves Massiére, Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves.

Justificaram a ausência os professores: Diogo Antônio Bloes Chagas, Cássia Beatriz Batista,

Marcelo Dalla  Vecchia  e Maria Gláucia  Pires Calzavara.  1)  Informes:  A) A Coordenadora

Geral do Núcleo de Educação a Distância (NEAD), Profa. Elisa Tuler de Albergaria, fez uma

breve apresentação  sobre  as  atividades  desenvolvidas  no NEAD.  Os professores  fizeram

perguntas no fim da apresentação. B) Profa. Tatiana informou sobre a avaliação da publicação

Guia do Estudante, conferindo nota máxima para o curso de Psicologia, ou seja, 5 estrelas. C)

Profa. Tatiana agradeceu a todos que fizeram as doações ao SPA. D) Informou também que

no Curso de Jornalismo, como modalidade de estágio, os alunos estão disponíveis para fazer

divulgações  de  projetos  específicos,  da  coordenação  ou  do  departamento  do  curso  de

psicologia.  E)  Informou  ainda  que,  conforme  normativa  interna  em  tramitação  (ordem  de

serviço já existente), não será possível, nos próximos encargos didáticos, colocar horários de

aula de professores em dias seguidos, somente alternados. Houve um debate dos professores

sobre isso. F) Por fim, a Profa. Tatiana informou que a UFSJ está debatendo na Congregação

o que seria e o  que não seria  encargos didáticos dos cursos e pediu a participação dos

professores no debate. G) Profa. Nivalda informou que o PPGPSI abriu processo de seleção e

que houve 94 candidatos inscritos, número superior aos processos seletivos anteriores. H)

Informou também que as informações das aulas  no mestrado vão constar  na planilha  de

encargos didáticos do DPSIC. I) A pedido do Prof. Walter, o Prof. Luiz Gonzaga informou que o

Prof. Walter já entregou todos os documentos de seu pós-doutorado. J) Prof. Luiz Gonzaga

falou sobre o pedido de ajuda do Curso de Ciências Biológicas ao DPSIC para um aluno do

curso que apresenta necessidades especiais. A Profa. Nivalda sugeriu que a demanda seja

encaminhada  ao  Setor  de  Inclusão  e  Assuntos  Comunitários  (SINAC),  que  é  o  setor

institucional  da  UFSJ  responsável  por  esse  tipo  de  caso.  K)  Prof.  Celso  falou  sobre  o  I

Congresso  Vertentes  da  Psicologia  (CONVEP)  promovido  pelo  Centro  Acadêmico  de

Psicologia e que ele participa como docente. Informou que sua tarefa foi coordenar o processo



de avaliação dos trabalhos inscritos, que alcançaram o número de 116, sendo aprovados 113

resumos. Agradeceu aos colegas pela participação nesta avaliação e solicitou contribuição na

coordenação  de  sessões  de  comunicação  oral.  L)  Profa.  Nivalda  disse  que  os  eventos

realizados  com  frequência  regular  (anual,  bianualmente,  etc)  têm  maior  probabilidade  de

receber  recursos  das  agências  de  fomento,  sugerindo  que  seja  resgatado  o  número  de

Semanas Acadêmicas de Psicologia já realizado pelo Curso para evidenciar  a tradição do

evento na universidade e facilitar a captação de recursos, por exemplo o I CONVEP teria que

ser vinculado a “XL”  Semana de Psicologia.  M) Prof.  Camilo falou da próxima reunião do

CONSU, na qual ele irá participar. N) Prof. Camilo falou também sobre sua votação recebida

para o  Sindicato  dos  Professores.  Prof.  Luiz  Gonzaga  pediu  para  votar  reordenação  dos

pontos de pauta, aprovada pelos 22 professores presentes, da seguinte forma: 1) Relatório de

manutenção  de  vaga  referente  a  aposentadoria  da  professora  Maria  de  Fátima  Aranha

Queiroz e Melo. Relator será o professor Pedro Sobrino. 2) Aprovação do perfil do candidato,

pontos  do  concurso,  banca  do  concurso  e  data  para  a  área  Clínica.  3)  Relatório  de

manutenção de vaga referente a aposentadoria da professora Marina Bandeira. Relator será o

professor Lucas Cordeiro. 4) Aprovação do perfil do candidato, pontos do concurso, banca do

concurso e data para a área Experimental.  5) Aprovar a execução do projeto de pesquisa

“Análise  dos  impactos  da  participação  em  intervenções  grupais  na  qualidade  de  vida  e

ressignificação  de  projetos  de  vida:  um  estudo  com  mães  de  pessoas  com  deficiência

intelectual” coordenado pela professora Maria Nivalda de Carvalho Freitas. 6) Aprovação da

entrada da Profa.  Rosângela no Programa de Pós graduação da Medicina.  7)  Documento

sobre o perfil do funcionário a ser requisitado em função da aposentadoria da assistente social

do SPA  (Comissão formada pelos professores Celso, Cláudia e Tais).  PROGP sinalizou a

possibilidade contratar um Psicólogo. Necessário enviar justificativa. 8) Reunião do chefe de

departamento  e  coordenadora  do  curso  de  Psicologia  com  o  chefe  de  departamento  e

coordenadora do curso de Medicina. Posicionamento sobre os encargos didáticos solicitados

pela Medicina. 9) Programa de acompanhamento das pós-graduações – ações das unidades

acadêmicas  (levantamento  realizado  pela  PROPE)  e  10)  Deliberar  sobre  a  carga  horária

mínima  de  ensino  considerar  as  horas  da  graduação  e  pós-graduação.  1)  Relatório  de

manutenção de vaga referente a aposentadoria da professora Maria de Fátima Aranha

Queiroz  e  Melo.  Relator  será  o  professor  Pedro  Sobrino.  2)  Aprovação do perfil  do

candidato, pontos do concurso, banca do concurso e data para a área Clínica. O Prof.

Pedro Laureano leu o Relatório  de Manutenção de Vaga e o Perfil  da Vaga deixada pela

aposentadoria da Profa. Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo. Profa. Larissa disse que o

relatório ficou parecendo que o professor vai fazer apenas entrevistas. Prof. Marco Antônio

disse que além de ser da área clínica, o novo professor tem que saber fazer entrevista e fazer

projetos de pós-graduação.  Prof.  Dener  disse que todos os professores,  independente de

área, deveriam saber fazer entrevistas. Profa. Larissa falou que fazer entrevistas não deve ser



o foco do perfil da vaga. Profa. Matilde falou que o perfil está parecendo que a vaga seria para

exercer função de servidor técnico administrativo e não exercer função de professor. Profa.

Tatiana disse que o perfil não precisa ser exatamente igual ao que era o perfil da Profa. Maria

de Fátima. Prof. Camilo disse que todos os professores da área foram convocados para a

reunião onde seria feito o perfil  da vaga, mas apenas quatro professores compareceram e

agora parece que a assembleia está só criticando os documentos feitos na reunião.  Prof.

Marco Antônio afirmou que o perfil  é da área clínica mas isso não impede interação com

outras áreas do curso. Prof. Dener diz que se a área mostrar necessidade de um profissional

só para fazer entrevistas tem que ser feito um edital específico para isso e apoia a ideia da

Profa. Larissa de se ter um profissional servidor técnico para fazer entrevistas. Profa. Isabela

acha arriscado colocar no perfil somente as exigências de graduação e pós-graduação, por

isso o perfil tem que ser ampliado e que já tinha que ser informada a composição da banca

para a aprovação do perfil  da vaga. Cláudia reafirmou o que o Prof. Camilo falou sobre a

reunião que ocorreu e que o perfil precisa ser mais debatido e desvinculado do perfil da Profa.

Maria de Fátima. Prof. Júlio apoiou a desvincularização do perfil da Profa. Maria de Fátima e

disse que o perfil não pode ser muito complicado para que não seja reprovado em conselho

superior. Profa. Kety disse que o perfil do professor não pode ser especificamente técnico e ao

mesmo tempo de um pesquisador. Prof. Marco Antônio reafirmou que a vaga é da área clínica,

mas o professor que assumir  essa vaga tem que ter  a capacidade de fazer entrevistas e

também de realizar pesquisas. Profa. Tatiana ressaltou a importância das entrevistas. Prof.

Lucas disse que é preciso manter no perfil a entrevista e a Profa. Tatiana concordou. Prof.

Marco Antônio disse que a entrevista não pode ser tirada do perfil, pois não terá como ele

acumular função depois, por não ter outro professor para fazer entrevistas. O novo professor

precisará fazer isso também. Prof.  Júlio  sugeriu não colocar o termo “avaliação”  no título,

somente “clínica e desenvolvimento”. Após as discussões, foram incorporadas as solicitações

efetuadas pela Assembleia e, em seguida, o Relatório e o Perfil da vaga da Profa. Maria de

Fátima foram aprovados pelos 21 professores presentes. Prof.  Luiz Gonzaga sugeriu nova

reordenação dos pontos de pauta, que foi aprovada por 20 professores e 1 contra, da seguinte

forma: 1) Relatório de manutenção de vaga referente a aposentadoria da professora Maria de

Fátima Aranha Queiroz e Melo. Relator será o professor Pedro Sobrino. 2) Aprovação do perfil

do candidato, pontos do concurso, banca do concurso e data para a área Clínica. 3) Aprovar a

execução  do  projeto  de pesquisa  “Análise  dos  impactos  da  participação  em intervenções

grupais na qualidade de vida e ressignificação de projetos de vida: um estudo com mães de

pessoas com deficiência intelectual” coordenado pela professora Maria Nivalda de Carvalho

Freitas. 4) Aprovação da entrada da Profa. Rosângela no Programa de Pós graduação da

Medicina.  5)  Relatório  de  manutenção  de  vaga  referente  a  aposentadoria  da  professora

Marina  Bandeira.  Relator  será  o  professor  Lucas  Cordeiro.  6)  Aprovação  do  perfil  do

candidato,  pontos  do  concurso,  banca  do  concurso  e  data  para  a  área  Experimental.  7)



Documento sobre o perfil  do funcionário a ser requisitado em função da aposentadoria da

assistente  social  do  SPA  (Comissão  formada  pelos  professores  Celso,  Cláudia  e  Tais).

PROGP sinalizou a possibilidade contratar um Psicólogo. Necessário enviar justificativa. 8)

Reunião do chefe de departamento e coordenadora do curso de Psicologia com o chefe de

departamento  e  coordenadora  do  curso  de  Medicina.  Posicionamento  sobre  os  encargos

didáticos solicitados pela Medicina. 9) Programa de acompanhamento das pós-graduações –

ações das unidades acadêmicas (levantamento realizado pela PROPE) e 10) Deliberar sobre

a carga horária mínima de ensino considerar as horas da graduação e pós-graduação.  3)

Aprovar a execução do projeto de pesquisa “Análise dos impactos da participação em

intervenções grupais na qualidade de vida e ressignificação de projetos de vida: um

estudo com mães de pessoas com deficiência intelectual” coordenado pela professora

Maria Nivalda de Carvalho Freitas. O projeto foi aprovado pelos 21 professores presentes. 4)

Aprovação  da  entrada  da  Profa.  Rosângela  na  pós-graduação  da  Medicina.  Profa.

Rosângela falou sobre seu projeto de pesquisa desenvolvido na Medicina e pediu aprovação

da  assembleia.  O  projeto  foi  aprovado  pelos  21  professores  presentes.  5)  Relatório  de

manutenção de vaga referente a aposentadoria da professora Marina Bandeira. Relator

será  o  professor  Lucas  Cordeiro.  6)  Aprovação  do  perfil  do  candidato,  pontos  do

concurso,  banca do concurso e  data  para  a  área  Experimental.  O Prof.  Lucas  leu  o

Relatório de Manutenção de Vaga e o Perfil da Vaga deixada pela aposentadoria da Profa.

Marina de Bittencourt Bandeira. Prof. Dener disse: "Reconheço que os pontos apresentados

para o futuro concurso representam grande parte das atividades correspondentes ao Perfil da

Vaga, mas gostaria que se acrescentasse algum ponto que mostrasse o comprometimento do

novo  professor  com  os  fundamentos  epistemológicos  relativos  à  utlização  dos  métodos

quantitativos em Psicologia". Ao que a profa. Marina Bandeira respondeu afirmando que tais

elementos são já contemplados na disciplina Bases Epistemológicas em Psicologia. O Prof.

Dener,  no entanto,  esclareceu que não se tratava das bases gerais,  senão de garantir  a

discussão, amparada nos atuais manuais de Pesquisa em Psicologia, de que os aspectos

quantitativos não podem ser vistos como separados ou dissociados aos aspectos qualitativos

e vice-versa. Profa. Nivalda disse que não tem o que acrescentar ao relatório e pauta, que

estão  corretos,  mas  pediu  a  palavra  para  agradecer  a  Profa.  Marina  por  todo  trabalho

desenvolvido no Curso de Psicologia e no Mestrado. Profa. Marina explicou a urgência do

concurso para sua vaga, devido ao ano de eleição estar próximo e que solicitou na UFSJ

autorização para prestar serviço voluntário, para continuar fazendo algumas atividades. Prof.

Camilo  disse  que  o  curso  perderá  muito  com a  ausência  da  Profa.  Marina,  pela  grande

contribuição que ela deixou para o mesmo. Profa. Larissa pediu para que o foco volte a ser a

aprovação do relatório e do perfil da vaga. Prof. Júlio diz que foi bom trabalhar com a Profa.

Marina, mesmo quando era preciso debater sobre as diferentes concepções teóricas. Prof.

Neyfsom e Profa. Tatiana debateram se a Experimental tem que ser também Comportamental.



Alguns  professores  pediram  para  que  fosse  acrescentado  o  ponto  “fundamentos  teórico-

epistemológicos dos métodos quantitativos” no perfil da vaga. O Prof. Luiz Gonzaga colocou

em votação se o relatório e o perfil da vaga deveria ser aprovado com a inclusão do referido

ponto ou deveria ser aprovado exatamente como foram lidos. O Relatório e o Perfil  foram

aprovados  exatamente  como  foram  lidos  por  10  professores,  contra  9  professores  que

desejavam a  inclusão  do  ponto.  O Prof.  Luiz  Gonzaga  informou aos  professores  que  os

demais pontos de pauta serão abordados em próxima assembleia.  Nada mais havendo a

tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por todos

os presentes.


