
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 006/2018

No dia dezesseis de agosto de dois mil e dezoito, às 09h00min, na sala 1.104, do Campus Dom

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,  Larissa Medeiros Marinho dos Santos,  Lucas Cordeiro Freitas, Maria Gláucia

Pires  Calzavara,  Maria  Nivalda  de  Carvalho  Freitas,  Mário  César  Rezende  Andrade,  Mônia

Aparecida da Silva, Neyfsom Carlos Fernandes Matias, Roberto Pires Calazans Matos, Rosângela

Maria de Almeida Camarano Leal, Tais de Lacerda Gonçalves Massiére, Tatiana Cury Pollo, Walter

Melo Júnior e Wilson Camilo Chaves.  1. Aprovação das atas nº 004/2018 e 005/2018:  Prof.

Celso colocou em apreciação as atas nº 004/2018 e 005/2018. As atas foram aprovadas por 14

professores e 1 abstenção. 2. Informes: Prof. Camilo falou sobre as atividades que estão sendo

desenvolvidas pela ADUFSJ. Informou ainda sobre os assuntos a serem tratados pelo CONSU,

inclusive  a  eleição  do  novo  Vice-Reitor  para  a  UFSJ.  Prof.  Celso  solicitou  autorização  à

Assembleia para que os alunos do Centro  Acadêmico do  Curso de Psicologia  fizessem informe

sobre o Congresso Vertentes de Psicologia - CONVEP e os professores autorizaram.  Assim,  os

alunos  convidaram  os  professores  a  participarem  do  CONVEP e  informaram  sobre  o  tema,

estrutura, programa e período de inscrições de trabalhos. Prof. Celso informou que coordena a

comissão  científica,  que  tem  a participação  de  vários  professores  do  DPSIC  e  de  outras

universidades. Disse que o evento é de caráter nacional e que participam da organização, além da

UFSJ,  a   Universidade Federal  de Minas Gerais,  a  Universidade Federal  do Mato  Grosso,  o

Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais e o Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos

de Minas Gerais. Prof. Dener pediu a colaboração dos professores para divulgar o VI Encontro

Mineiro de Psicologia Escolar/Educacional – EMPEE, que ocorrerá de 20 a 22 de setembro de

2018, destacando a participação de convidados de outros estados da federação. Prof. Dener disse

que apesar  de modesto,  o  evento  é  bastante  importante.  Profa.  Isabela  informou sobre  o  III

Encontro  Gênero,  Saúde  e  Direitos  Humanos  (Saúde  da  Mulher  Lésbica  e  Bissexual),  que

acontecerá no dia 31 de agosto de 2018, e convidou os demais colegas para participarem. A

Comissão de Espaço Físico do DPSIC informou que está realizando o levantamento de espaço

físico  e  produziu  um  formulário,  a  ser  distribuído  pelo  DPSIC  aos  professores.  O  DPSIC

disponibilizará o formulário aos professores. A comissão pediu ao DPSIC para colocar o prazo

para os professores responderem o formulário de até o dia 27/08/2018. Profa. Rosângela pediu a

inclusão de pauta: “Ocupação do Novo Prédio do SPA”. Prof. Celso pediu a manutenção da ordem

dos pontos de pauta.  Profa.  Cássia pediu a inclusão do ponto de pauta:  “Minuta da Câmara

Departamental”.  A manutenção  da  ordem dos  pontos  de  pauta  e  as  inclusões  de  pauta  das

professoras Rosângela e Cássia foram aprovadas pelos 17 professores presentes. 3. Convite das

Polícias Civil e Militar para reunião cuja pauta é o fortalecimento da rede de enfrentamento



da violência doméstica contra a mulher em São João del-Rei. Prof. Celso falou sobre o convite

e pediu a participação de membros do DPSIC na reunião. Profa. Isabela se ofereceu para ir à

reunião e o nome do psicólogo Marcelo  foi sugerido pela assembleia. Prof. Celso colocou em

votação a indicação da Profa. Isabela e do psicólogo Marcelo para representarem o DPSIC na

reunião e os 18 professores presentes votaram favoravelmente. 4. Apresentação de planos de

trabalho: Prof. Marcio Baccarini Viegas e Profª Tais de Lacerda Gonçalves Massiére.  Prof.

Diogo,  Coordenador  do Laboratório  de Pesquisa em Saúde Mental  –  LAPSAM, apresentou o

Plano de Trabalho do Prof. Marcio Baccarini Viegas. O Plano de Trabalho do referido professor foi

aprovado por 17 professores e 1 abstenção. A Profa. Tais apresentou o seu Plano de Trabalho,

que foi aprovado pelos 18 professores presentes.  5. Estágios probatórios: homologação do

RADOC  do  Prof.  Celso  Francisco  Tondin  e  indicação  para  comissão  de  avaliação  de

desempenho de estágio probatório da Profª Tais de Lacerda Gonçalves Massiére. Conforme

orientação  da  Pró-Reitoria  de  Ensino  de  Graduação  –  PROEN,  o  Prof.  Celso  solicitou  à

assembleia departamental a autorização para que a Profa. Larissa Medeiros Marinho dos Santos,

Subchefe do DPSIC, possa homologar o RADOC dele. A autorização de que a Profa. Larissa

Medeiros Marinho dos Santos homologue o RADOC do Prof. Celso Francisco Tondin foi aprovada

pelos  18  professores  presentes.  Prof.  Celso  ainda  pediu  aprovação  da  assembleia  da  nova

composição de sua banca: o Prof. Diogo Antônio Bloes Chagas substituirá o Prof. Luiz Gonzaga

Chiavegato Filho, que está em afastamento para pós-doutorado. Logo, a banca passará a ser

composta pelos seguintes professores: Diogo Antônio Bloes Chagas e Tatiana Cury Pollo, além do

Pró-Reitor de Ensino de Graduação, Prof. Lincoln Cardoso Brandão, que presidirá a banca em

substituição ao Chefe do DPSIC, Prof. Celso, que será avaliado em estágio probatório. A nova

composição da banca de professores que fará a avaliação do estágio probatório do Prof. Celso

Francisco  Tondin,  juntamente  com  o  Prof.  Lincoln  Cardoso  Brandão,  foi  aprovada  por  17

professores e 1 abstenção. Prof. Celso informou os nomes dos professores que já participaram ou

estão participando de bancas de estágios probatórios, progressões e promoções do DPSIC em

2018 a fim de que a assembléia encaminhe que todo o corpo docente participe desta tarefa, e

solicitou quem se dispunha a participar da banca de estágio probatório da Profa. Tais de Lacerda

Gonçalves  Massiére.  Profa.  Adriana  se  colocou  à  disposição.  A  Profa.  Adriana  Guimarães

Rodrigues  foi  nomeada  pela  assembleia  departamental  para  compor  a  banca  de  estágio

probatório da Profa. Tais de Lacerda Gonçalves Massiére, com a aprovação de 17 professores e 1

abstenção.  6.  Indicação  de  membros  para  comissões  de  avaliações  de

progressões/promoções dos/as  professores/as:  Cláudia  Márcia  Miranda de Paiva,  Celso

Francisco  Tondin,  Adriana  Guimarães  Rodrigues,  Fuad  Kyrillos  Neto,  Neyfsom  Carlos

Fernandes  Matias  e  Lucas  Cordeiro  Freitas.  Prof.  Celso  explicou  que,  segundo  resolução

específica, podem compor as bancas de promoção de professores para a classe D, caso dos

professores Cláudia e Fuad, apenas professores já pertencentes às classes D e E, e leu os nomes

dos professores  que  podem ser  indicados pela  assembléia  para  comporem as bancas.  Após

deliberações, os professores Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Rosângela Maria de Almeida



Camarano e Wilson Camilo Chaves foram aprovados por 18 professores e 1 abstenção,  para

compor a banca de promoção para a classe D dos professores Fuad Kyrillos Neto e Cláudia

Márcia Miranda de Paiva. A assembleia chegou a um consenso de que seria indicada apenas uma

banca  para  avaliar  as  progressões  dos  professores  Celso,  Neyfsom,  Adriana  e  Lucas.  Após

deliberações,  os  professores  Diogo  Antônio  Bloes  Chagas,  Rosângela  Maria  de  Almeida

Camarano e Cláudia Márcia Miranda de Paiva foram aprovados, pelos 20 professores presentes,

para comporem a banca de progressões dos professores Celso Francisco Tondin, Neyfsom Carlos

Fernandes Matias, Adriana Guimarães Rodrigues e Lucas Cordeiro Freitas. 7. Aprovação do Ad

Referendum que nomeia os membros da banca de avaliação do Concurso Público para

Docente do Departamento de Psicologia, na área de Clínica Psicanalítica: como titulares, os

professores Maria Gláucia Pires Calzavara (presidente),  Wilson Camilo Chaves, Oswaldo

França Neto (UFMG) e como suplente, o Prof. Roberto Pires Calazans Matos.  Prof. Celso

explicou que na assembleia em que foram aprovados o perfil da vaga e a manutenção de vaga do

Prof. Júlio Eduardo de Castro foram apresentados e registrados em ata apenas os que poderiam

ser membros externos da banca, não ficando registrada adequadamente a composição da banca.

Por isso, pediu a aprovação do Ad Referendum que nomeia os membros da banca de avaliação

do  Concurso  Público  para  Docente  do  Departamento  de  Psicologia,  na  área  de  Clínica

Psicanalítica: como titulares, os professores Maria Gláucia Pires Calzavara (presidente), Wilson

Camilo Chaves, Oswaldo França Neto (UFMG) e como suplente, o Prof. Roberto Pires Calazans

Matos. Prof. Camilo falou sobre a possibilidade de um membro da banca pedir impugnação de sua

participação, por conhecer um dos candidatos. O Ad Referendum com a composição da referida

banca  foi  aprovado  pelos  20  professores  presentes.  8.  Orçamento  do  Departamento  de

Psicologia. Prof. Celso informou a disponibilidade de verba do DPSIC e solicitou aos professores

sugestões de como poderia ser utilizada este dinheiro. Prof. Celso falou sobre os eventos que

estão acontecendo e que, com autorização da assembleia, a verba poderia ser utilizada nestes

eventos. Explicou em que tipo de produtos e serviços pode ser utilizada a verba. Por fim, pediu

para que os professores enviem suas solicitações de verba para o DPSIC até o dia 23/08/2018 e

propôs que no dia 27/08/2018 seja feita uma reunião com os coordenadores de área para decidir

sobre o atendimento a estas solicitações. O pedido do Prof.  Celso e sua proposta de reunião

acerca do orçamento do DPSIC foram aprovados pelos 20 professores presentes.  9. Minuta da

Câmara  Departamental.  A Minuta  da  Câmara  Departamental  será  apresentada  na  próxima

assembleia. 10. Confecção de Plano de Desenvolvimento de Pessoal do DPSIC. Prof. Celso

pediu que fosse formada comissão para que o Plano de Desenvolvimento de Pessoal do DPSIC

seja debatido em assembleia. Profa. Cláudia sugeriu que as áreas se reunissem e juntassem seus

Planos de Desenvolvimento de Pessoal individuais. Professores Celso e Larissa explicaram que

não seria tão simples, pois esse Plano de Desenvolvimento de Pessoal causa implicações em

atividades do DPSIC.  Colocaram-se à  disposição para  participar  da comissão os  professores

Maria Nivalda de Carvalho Freitas,  Cláudia Márcia Miranda de Paiva e Mário César Rezende

Andrade e foi proposto que fosse apresentada em assembleia departamental de novembro de



2018 a proposição de Plano de Desenvolvimento de Pessoal para o DPSIC. A composição da

comissão  e  a  proposta  foram  aprovadas  por  21  professores  e  1  abstenção.  11.  Encargos

didáticos do DPSIC na Medicina. Prof. Celso sugeriu ler a ata 003/2018 para retomar o assunto

e professores concordaram. Prof. Celso lembrou que foi deliberado em última assembleia que

fossem discutidos os encargos didáticos da Medicina primeiro e depois o pedido de remoção da

Profa. Sheila para o Departamento de Medicina - DEMED. Profa. Tatiana disse que os encargos

solicitados pela Medicina até o momento, podem ser atendidos adequadamente pelo DPSIC. Prof.

Diogo sugeriu que seja dada uma solução definitiva ao problema, consultando o novo Projeto

Pedagógico do Curso de Medicina para saber o que o DPSIC pode atender dos encargos da

Medicina. Profa. Nivalda disse que os encargos precisam ficar claros em assembleia para que os

professores possam saber  o que eles podem atender.  Prof.  Roberto sugeriu que o Chefe do

DPSIC envie memorando à Medicina solicitando informações dos encargos previstos no novo

Projeto  Pedagógico  da  Medicina  que  são  de  responsabilidade  do  DPSIC  a  fim  de  que a

assembleia possa dar anuência a eles. Prof. Diogo reforçou que a discussão feita na assembleia

003/2018 não foi conclusiva. Prof. Celso citou que o relatório dos encargos didáticos do DPSIC na

Medicina,  que  foi  elaborado  pelos  professores  Cassia,  Isabela  e  Marcelo,  foi  reprovado  na

assembleia 003/2018. Prof. Diogo disse que o DPSIC deve estabelecer o que deverá assumir de

encargos  obrigatórios  na  Medicina.  Profa.  Cássia  sugeriu  montar  relatoria  para  discutirmos  o

assunto na próxima assembleia. Prof. Paulo disse que precisa ser estabelecido qual professor

dará  qual  disciplina,  devido a  Medicina  estar  questionando  códigos de vagas no DPSIC que

pertenceriam à Medicina. Prof. Celso propôs que o DPSIC envie memorando à Coordenadoria do

Curso de Medicina – CMEDI, solicitando que eles peçam a anuência do DPSIC ao novo Projeto

Pedagógico da Medicina, e que após o DPSIC receber o memorando de resposta do CMEDI com

o pedido de anuência, a Profa. Tatiana seja a relatora do tema “Encargos didáticos do DPSIC na

Medicina”. O envio do memorando ao CMEDI e a indicação da Profa. Tatiana como relatora do

referido  tema  para  a  próxima  assembleia  foram  aprovados  21  professores  presentes.  12.

Remoção da Profa. Sheila Ferreira Miranda para o DEMED. Relatora: Profª Isabela Saraiva

de  Queiroz  e  do  pedido  de  vistas:  Profª  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos.  Os 21

professores presentes aprovaram a alteração do pedido de vistas da Remoção da Profa. Sheila

Ferreira Miranda para o DEMED para pedido de diligência. Os demais pontos de pauta serão

discutidos  em  próxima  assembleia,  por  não  haver  mais  tempo  para  debatê-los.  Nada  mais

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

por todos os presentes.


