
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 007/2017

No dia vinte e oito de setembro de dois mil  e dezessete, às 09h30min, na sala 1.104, 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.

Diogo  Antônio  Bloes  Chagas.  Estavam  presentes  os  seguintes  professores:  Adriana

Guimarães Rodrigues, Antonio Paulo Angelico, Cássia Beatriz Batista, Cláudia Márcia Miranda

de Paiva, 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, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Marcelo Dalla Vecchia, Marco Antônio Silva

Alvarenga, Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Matilde Agero

Batista,  Neyfsom Carlos  Fernandes Matias,  Pedro Sobrino Laureano,  Rosângela  Maria de

Almeida Camarano Leal,  Tais de Lacerda Gonçalves Massiére, Tatiana Cury Pollo e Wilson

Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: Dener Luiz da Silva, Celso Francisco

Tondin e Sheila Ferreira Miranda. 1) Informes: A Profa. Tatiana Cury Pollo apresentou informe

sobre  a  Eleição  do  Colegiado.  O  Prof.  Diogo  pediu  a  inserção  das  seguintes  pautas:  1)

Aprovação da Banca de Progressão para Professor Titular dos professores Júlio Eduardo de

Castro e Rosângela Maria de Almeida Camarano Leal e 2) Aprovar grupo de estudos do Prof.

Neyfsom  e  o  projeto  de  pesquisa  “Concepções  acerca  da  matemática  de  estudantes  do

Ensino Fundamental I e II”. Todas as inserções de pauta foram aprovadas por unanimidade.

Prof. Diogo pediu para votar reordenação dos pontos de pauta, aprovada por unanimidade, da

seguinte  forma:  1)  Aprovar  grupo  de  estudos  do  Prof.  Neyfsom  e  o  projeto  de  pesquisa

“Concepções  acerca  da  matemática  de  estudantes  do  Ensino  Fundamental  I  e  II”.  2)

Aprovação da Banca de Progressão para Professor Titular dos professores Júlio Eduardo de

Castro  e  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal.  3)  Documento  sobre  o  perfil  do

funcionário a ser requisitado para o SPA  (Comissão formada pelos professores Celso, Cláudia

e Tais). PROGP sinalizou a possibilidade de contratar um Psicólogo, para isso será necessário

enviar justificativa. 4) Deliberação sobre a Minuta de resolução que estabelece os critérios

para o cômputo de encargos didáticos dos docentes da UFSJ e dá outras providências. 5)

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

departamento e coordenadora do curso de Medicina para tratar dos encargos didáticos do

Departamento de Psicologia para com o departamento de Medicina. Posicionamento sobre os

encargos  didáticos  solicitados  pela  Medicina.  6)  Programa de  acompanhamento  das  pós-

graduações  –  ações  das  unidades  acadêmicas  (levantamento  realizado  pela  PROPE).  1)

Aprovar  grupo de  estudos do Prof.  Neyfsom e o  projeto de  pesquisa  “Concepções

acerca da matemática de estudantes do Ensino Fundamental I e II”. Aprovação unânime.

2) Banca de Progressão para Professor Titular dos professores Júlio Eduardo de Castro

e  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal.  Foram  indicados  para  a  Banca  de



Progressão para Professor Titular dos professores Júlio Eduardo de Castro e Rosângela Maria

de Almeida Camarano Leal os seguintes professores: Maria Elizabeth Antunes Lima (UFMG),

Izabel Christina Friche Passos (UFMG), Cláudia Mariza Braga (UFSJ) e Audemaro Taranto

Goulart  (PUC-Minas).  Como membro  suplente  da  banca  foi  indicada  a  Profa.  Marina  de

Bittencourt Bandeira (UFSJ). A composição da referida banca foi aprovada por unanimidade.

3) Documento sobre o perfil do funcionário a ser requisitado para o SPA  (Comissão

formada pelos professores Celso, Cláudia e Tais).  PROGP sinalizou a possibilidade de

contratar um Psicólogo, para isso será necessário enviar justificativa.  A Profa. Gláucia

citou o suporte ao plantão psicológico e atividades de coordenação/gestão como parte do

perfil  da  vaga.  Prof.  Diogo  pediu  para  que  os  professores  se  concentrassem na  vaga  à

disposição. Prof. Marco Antônio concorda com a Profa. Gláucia, mas acrescenta ao perfil da

vaga  a  administração  dos  testes  psicológicos.  Prof.  Júlio alerta  para  a  necessidade  de

respaldo da instituição para atividades de gestão. Profa. Nivalda sugeriu que fosse verificada a

descrição dos cargos dos profissionais do Serviço de Psicologia Aplicada da USP, pois eles

têm um serviço  considerado  referência.  Profa.  Cássia  disse  que  o  Regimento  do  SPA já

contempla  o  perfil  em  questão:  além  das  atividades  mencionadas,  o  SPA também  deve

gerenciar os estágios do curso de psicologia. Após essas manifestações, o seguinte perfil foi

proposto: coordenação administrativa e coordenação dos estágios de psicologia. Prof. Diogo

ficou de recuperar o acordo estabelecido anteriormente, que previa que o Sub-chefe do DPSIC

deveria  assumir  a  coordenação  do  SPA.  Prof.  Marcelo  sugeriu  que  fosse  elaborada  uma

função à parte e não somente acumular com a função de Sub-chefe. Profa. Nivalda sugeriu

que a comissão faça uma revisão da legislação e de tudo que foi sugerido, para elaborar uma

proposta  final.  A  Profa.  Gláucia  entrou  na  comissão.  Encaminhamento:  elaborar  um

documento sobre análise  da legislação vigente e com as sugestões da assembleia.  Esse

documento  deve  ser  elaborado  em  quinze  dias  para  que  os  demais  professores  façam

sugestões para, se possível, ser  aprovada na próxima assembleia.  4) Deliberação sobre a

Minuta de resolução que estabelece os critérios para o cômputo de encargos didáticos

dos docentes da UFSJ e dá outras providências. Profa. Tatiana esclareceu sobre a reunião

da Congregação sobre  os  encargos  didáticos.  Foi  deliberado  que  fossem levadas para  a

próxima reunião da Congregação: 1) a questão dos 4 professores substitutos (20 horas) e 2) a

conta  para  definir  os  encargos  de  estágio.  5)  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. Prof. Diogo esclareceu sobre a reunião com a coordenadora do curso de Medicina.

Ele disse que a conversa foi produtiva. Profa. Tatiana disse que ainda não há definição de

encargos mas sugeriu a disponibilização de disciplinas eletivas de 36 horas. Profa. Cássia

disse que é preciso ter clareza da função e do papel das comissões do DPSIC para que o

trabalho  das  mesmas  seja  valorizado,  respeitado  e  tenha  autonomia  para  apresentar



encaminhamentos  à  assembleia.  Ela  comentou  que  tem  acontecido  posturas  de

desautorização das comissões que foram estabelecidas em assembléia por parte de alguns

colegas não só no caso dos encargos didáticos da Medicina.  A  Profa.  Isabela manifestou

interesse em participar da comissão. Prof. Camilo informou a aprovação das vagas das áreas

Experimental  e  Clínica  no  CONSU  e  sugeriu  que  os  documentos  sobre  aprovação  das

próximas vagas sejam mais objetivos e assertivos.  Prof.  Marcelo manifestou interesse em

participar da comissão, assim constituiu-se uma nova Comissão formado pelos professores:

Marcelo, Isabela e Cássia. Função da Comissão: apresentar uma parecer sobre as vagas do

DPSIC referentes ao curso de medicina diante da recente solicitação de encargos didáticos

para responder às demandas da Medicina. Como já era 12:00hs, o Prof. Diogo encerrou a

reunião, dizendo que os pontos de pauta não discutidos nessa assembleia, serão discutidos

na próxima assembleia. Nada mais havendo a tratar eu, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Sub-

chefe do Departamento de Psicologia, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada

por todos os presentes.


