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No dia doze do mês de novembro 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: Antonio 

Paulo Angelico, Claudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fernando 

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

Medeiros Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Marco Antonio Silva 

Alvarenga, Marcos Vieira Silva, Marcelo Dalla Vecchia, Maria Amélia Cesari Quaglia, 

Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, Maria Gláucia Pires Calzavara, Marina de 

Bittencourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires Calazans Matos, Tatiana 

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

Guimarães Rodrigues, Cássia Beatriz Batista e Maria Gláucia Pires Calzavara  1) 
informes: A) A Coordenadora do Curso Tatiana Cury Pollo informou que nas 

disciplinas eletivas terá que ter um mínimos de alunos, ela sugeriu que fosse 20 

alunos. Ela também informou que muitos professores escolheram dar disciplina eletiva 

no integral no 1° semestre de 2015 e com isso poderá acontecer de algumas serem 

oferecidas no mesmo horário. B) O Prof. Wilson Camilo membro do CONSU, informou 

que o DPSIC recebeu um documento da PROEN informando a carga horária dos 

cursos, segundo ele este documento precisa ser discutido em assembleia. C) O Prof. 

Marcos Vieira informou que esta realizando a Campanha Nacional da Diabete, através 

do programa Doce Vida, ele informou que foi produzido um livro de receita para 

pessoas diabéticas. D) O Prof. Diogo informou que entrou em contato com ele e com a 

Profa. Maria Gláucia, uma psicóloga, ela esta fazendo alguns trabalhos com crianças 

autistas e esta solicitando parceria. O Prof. Diogo também informou que ele e a Profa. 

Adriana estão organizando uma Jornada de analise comportamental que acontecerá 

em Abril de 2016. 2) Discussão para encaminhamento do plano de ocupação do 
espaço físico do Departamento de Psicologia: O Prof. Fuad informou que na 

assembleia passada foi discutido que os espaços seria para uso coletivo, ficou decido 

que seria dividido em quatro eixos: Gestão, ensino, pesquisa e extensão. Ele ressaltou 

que a Comissão de espaço físico recebeu e-mail dos professores e se reuniram para 

tabelarem os dados. O Prof. Fuad leu o relatório para todos e totalizou 13 salas. Ele 



também informou que precisa ser pensado como ficará a sala da assistente social, 

pois a sala é grande, e para a comissão de espaço fisco nesta sala poderia ser  

colocado os testes de avaliação psicológica. O Prof. Fuad ressaltou que é preciso 

fazer um documento justificando. A Profa. Cláudia informou que a construção desta 

justificativa precisa ser coletiva. O Prof. Fuad sugeriu que a sala da assistente social 

seja dividida com divisória para que lá também sejam colocados os testes de 

avaliação psicologia. O Prof. Marco Antônio informou que a sala para os testes de 

avaliação psicologia precisa de privacidade, sigilo, silencio, por isso não é possível 

colocar a divisória. O Prof. Roberto sugeriu que seja reorganizada a sala ao lado do 

DPSIC e a assistente social seja aloca para esta sala. O Prof. Fernando perguntou 

quais as ações e atribuições da Assistente social no Departamento de Psicologia. A 

Profa. Rosângela sugeriu que o Departamento de Psicologia de um rumo ao trabalho 

da assistente social e do psicólogo. O Prof. Diogo informou que irá conversar com a 

assistente social e com o Psicólogo e pedir que eles detalhem qual é o trabalho deles 

no SPA. Após varias discussões ficou decido que a confecção de justificativa do plano 

de ocupação do espaço físico do Departamento de Psicologia será organizada pela 

comissão de espaço físico e pelo chefe do DPSIC. Nada mais havendo a tratar eu, 

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

todos os presentes. 


