
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 006/2014

No dia quatorze do mês de agosto 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, , Cássia Beatriz

Batista, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto, ,

Júlio Eduardo de Castro, Kety Valéria Simões Franciscatti, Larissa Medeiros Marinho

dos Santos,   Luiz  Gonzaga Chiavegato  Filho,   Marcos Vieira  Silva,  Marcelo  Dalla

Vecchia,  Maria  Amélia  Cesari  Quaglia,  Maria  Gláucia  Pires  Calzavara,  Marina  de

Bittercourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Rita Laura Avelino Cavalcante, Roberto

Pires Calazans Matos, Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal, Sheila Ferreira

Miranda e Wilson Camilo Chaves.  Justificaram a ausências os professores:  Carlos

Henrique de Souza Gerken, Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno, Maria Teresa

Antunes  Albergaria,  Walter  Melo  Júnior.  O  chefe  do  DPSIC  iniciou  a  assembleia

colocando  a  pauta  em votação,  onde  foi  incluído  alguns  pontos  nos  informes.  1)

informes:  a) A Profa. Rita Laura informou que a UFSJ submeteu dois projetos para

Educação na Universidade - Inclusão, que são eles: Educação Indígena Coordenado

pela Profa. Leônia e Formação dos Professores de Educação no Campo Coordenado

pela  Profa.  Rita  Laura,  os  projetos  foram  aprovados  pelo  MEC.  É  um  curso  de

aperfeiçoamento, e para ela estes projetos abriram uma frente de trabalho para os ex

alunos e alguns professores. O Prof. Diogo lembrou aos coordenadores de laboratório

que eles precisam enviar para o DPSIC a lista de materiais de consumo. E o solicitou

que os professores enviem para o DPSIC os projetos de ensino, pesquisa e extensão

que estão sendo executados  para  ser  colocados na página  do DPSIC no site  da

UFSJ.  2)  Apresentação  da  nova  Profa.  Sheila  Ferreira  Miranda.

3)  Término da aprovação do Plano de trabalho:  Os professores Cláudia  Márcia

Miranda  de  Paiva,  Diogo  Antônio  Bloes  Chagas,  Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,

Marina  de Bittencourt  Bandeira,  Pedro Sobrino  Laureano,  Roberto  Pires  Calazans

Matos, Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal, Júlio Eduardo de Castro e Sheila

Ferreira Miranda, apresentaram o plano de trabalho e foi aprovado por unanimidade

pela assembleia. O Prof. Diogo informou que faltou apresentar o plano de trabalho os

professores Marcio Baccarini e Walter Melo Júnior.  4)  Verba para transporte/carro

(Professor  convidado), despesa  com  inscrição  ou  transporte  (passagem  de



ônibus) em congresso: O Prof. Diogo informou que não conseguiu usar a verba do

Departamento para a comprar de materiais permanentes para DPSIC. Ele disse que

optou em estar liberando para cada professor o valor de R$ 500,00 reias desta verba

do Departamento. A verba será para transporte de carro para professores convidado

para participar de eventos na UFSJ, diárias, pagamento de inscrição de congresso,

ele solicitou que seja feito o pedido pelo menos uma semana de antecipação. O prof.

Diogo  disse  que  a  UFSJ  não  está  mais  fazendo  ressarcimento  de  inscrição  em

congresso. Ficou decido que é para avisar o DPSIC até o dia 15 de setembro de 2014

se irá ou não usar a verba disponível e se não for usado à verba será remanejada. 5)

Critério  de afastamento para pós-doutorado (as áreas ficaram de reunir  para

pensar nos critérios): O Prof. Diogo informou que na última reunião ficou decidir que

as áreas iriam se reunir para decidir os critérios e ressaltou que o Prof. Marcelo da

área Social enviou para o e-mail do DPSIC a relação de professores que irão sair para

Pós – Doutorado. A Profa. Rita Laura disse que não é preciso discutir os critérios, pois

já estão estabelecidos pelo CONEP. Após algumas discussões ficou decido que as

áreas irão se reunir para decidir a programação de saída dos professores para Pós –

Doutorado com a data e enviarão por e-mail para o DPSIC. 6) Deliberação sobre o

concurso  de  duas  vagas  para  o  Departamento  de  Psicologia:  O  Prof.  Diogo

esclareceu para a assembleia que foi informado pelo Reitora Valéria que para estas

duas vagas o Departamento não precisará atender mais o Departamento de Medicina,

porém o Chefe do Departamento de Medicina Prof. Joel, enviou em Abril de 2014 um

memorando eletrônico solicitando anuência de um professor para lecionar no primeiro

semestre de 2015 a disciplina  de Desenvolvimento.  A Profa.  Cássia ressaltou que

para o Prof.  Joel algumas coisas não estão claro, pois para ele ela e Prof.  Sheila

podem lecionar a disciplina de desenvolvimento, porém para ela as áreas diferentes.

Para  o  Prof.  Roberto  perguntou  se  o  DEMD  vai  contratar  algum  professor  para

lecionar Epidemiologia? A Profa. Cássia informou que este professor será removido

de  Divinópolis.   O  Prof.  Wilson  Camilo  ressaltou  que  estas  mudanças  do  Projeto

Político Pedagógico do Curso de Medicina ainda não passaram pela aprovação do

CONEP.  Após  varias  discussões  ficou  decido  que  o  Chefe  do  Departamento  de

Psicologia Prof. Diogo irá solicitar por escrito a Coordenadoria do Curso de Medicina

que informem qual a demanda real para a psicologia. E este assunto será discutido na

próxima assembleia. Nada mais havendo a tratar  eu,  Julieth do Nascimento Silva,

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

 


