
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 007/2014

No dia onze do mês de setembro 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,  Carlos Henrique de Souza Gerken,

Cássia Beatriz Batista, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fuad

Kyrillos  Neto,  Ivanize  Valéria  dos  Santos  Lima  Moreno,  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,  Maria  Nivalda  de Carvalho  Freitas,  Marina  de Bittercourt

Bandeira,  Pedro Sobrino Laureano,  Roberto Pires Calazans Matos,  Sheila  Ferreira

Mirand, Tatiana Cury Pollo, Walter Melo Júnior  e Wilson Camilo Chaves. Justificaram

a  ausências  os  professores:  Rita  Laura  Avelino  Cavalcante,  Rosângela  Maria  de

Almeida Camarano Leal, Maria Teresa Antunes Albergaria. O chefe do DPSIC iniciou

a assembleia  colocando a pauta em votação,  onde foi  incluído alguns pontos nos

informes.  1)  informes:  A)  O  Prof.  Luiz  Gonzaga  sugeriu  que  toda  reunião  do

departamento no inicio abrisse espaço para informes tanto da Coordenação do Curso

de  Psicologia,  quanto  para  o  Mestrado  em Psicologia,  para  que  todos  pudessem

acompanhar as mudanças que estão acontecendo. B) O Prof. Marcelo divulgou o I

seminário de pesquisa e Extensão em álcool e droga (SEPEAD). C) A Profa. Maria

Nivaldo também divulgou o II Sines – Seminário Inclusão no Ensino Superior nos dias

11 e 12 de setembro de 2014. D) A Profa. Larissa informou que a Coordenadoria

recebeu novamente o convite para participar  da Amostra de Profissões promovido

pela UFSJ, ela ressaltou que pode ser enviado projeto e alunos para divulgar durando

a Amostro. Ela Informou também que alguns professores ainda não assinou a ata de

seleção de monitores. Outro ponto que a Profa. Larissa ressaltou é que o NDE está

com a missão de avaliar a questão do currículo atual do curso e ficou decidido na

última  reunião  do  NDE  que  cada  um  dos  membros  vão  procurar  os  professores

individualmente para falar sobre currículo.  E por ultimo ela informou que na ultima

reunião da Congregação ficou decidido que as Coordenadorias dos cursos repassem

para o Departamento as faltas dos professores, ela ressaltou que os alunos estão indo

na Coordenadoria do Curso, com frequência reclamar de faltas de professores, muitos

casos  não  são  professores  de  Psicologia.  E  ela  solicitou  que  os  Professores  da



psicanálise  resolvam  o  caso  do  Prof.  Júlio  que  está  de  licença  medica.  O  Prof.

Roberto  sugeriu  que os professores da Psicanálise  se reuniam para resolver  esta

questão.  E)  O Prof.  Diogo informou que o contrato  da professora  substituta  Aline

Martins está vencendo em dezembro, e a informação que ele recebeu da Pró-reitora

da PROGP Adriana Amorim é que não tem garantia que está vaga fique no DPSIC, a

Profa. Aline está substituindo o Prof. Carlos Henrique, caso não consigam a vaga de

substituto as áreas iram ficar descobertas. Ele também informou que conseguiu um

Notebook  para  o  DPSIC  para  uso  dos  professores,  foi  feito  uma  tabela  para  ser

agendado o empréstimo e o Notebook só será entregue para os professores. Outro

ponto ressaltado pelo Prof. Diogo é que os professores precisam agendar as férias até

dia 03 de outubro de 2014. O Departamento recebeu um comunicado da prefeitura de

campus  para  não  colocar  em  murais  e  paredes  do  Campus  propagandas  de

candidatos eleitorais. O Prof. Diogo informou que a orientação passada pela PROEN,

é que se algum aluno ou professor passar mal dentro da universidade é para chamar

o SAMU ou os Bombeiros. O Prof. Roberto sugeriu que fosse dado aos alunos um

curso de Primeiros Socorros com os Bombeiros. O Prof. Diogo informou que o setor

de  patrimônio  da  Universidade  irá  fazer  o  levantamento  dos  patrimônios  de  cada

departamento e coordenadoria e aqueles patrimônios que forem particulares é para

cada  professor  identificar  com  um  bilhete,  para  não  receber  o  tombamento.   2)

Convênio com a Promotoria Estadual (Saúde) sede em Barbacena – Prof. Fuad:

O Prof. Fuad informou que recebeu da promotoria de saúde de Barbacena, no campo

de saúde mental, um pedido de convenio com a UFSJ para desenvolver um estudo,

pesquisa,  avaliação  e  levantamento  de  dado  com  a  finalidade  de  embasar

tecnicamente  as  avaliações  jurídicas  da  Promotoria  de  Saúde.  Ele  informou  que

precisa da aprovação da assembleia para que seja feito o convênio. Foi colocado em

votação  e  aprovado  por  unanimidade  pela  assembleia 3)  Deliberação  sobre  o

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

que recebeu do Curso de Medicina um memorando eletrônico dizendo que não vão

precisar  de  anuência  do  Departamento  de  Psicologia  para  epidemiologia  e

desenvolvimento, estas vagas são para o departamento. Para ele é relevante que seja

decido o mais rápido possível para quais áreas estas vagas irão para fazer o concurso

este ano, e usar a verba que foi disponível para o concurso. O Prof. Dener ressaltou

que ficou um pouco confuso, pois já que o curso de Medicina não precisar mais das

quatros vagas como fica a situação das professoras Cássia e Sheila? A Profa. Cássia

esclareceu que o curso de medicina estão abrindo mão que a psicologia de anuências



das  disciplinas  Epidemiologia  e  desenvolvimento,  o  curso  alterou  o  currículo  e  a

disciplina agora chama desenvolvimento humano e quem dará a aula será medico ou

pediatra. A Profa. Cássia informou que ela e Profa. Sheirla fizeram um documento

como os encargos didáticos de cada uma, e elas ficaram com 144 horas semanas

cada. O Prof. Diogo informou que a área social enviou um documento para o DPSIC

com os argumentos da área sobre as vagas. O Prof. Marcelo como representante da

área social  leu o documento enviado para toda a assembleia solicitando que uma

destas vagas seja destinada a área social.  A Profa. Larissa ressaltou a demanda dos

alunos do curso de Psicologia é ter inovação, como psicologia jurídica, psicologia do

esporte,  psicologia  hospitalar.  São  demandas  que  é  preciso  considerar  e  podem

enriquecer o currículo. A Prof. Ivanize lembrou que ela irá aposentar e não é certo que

um professor da sua área cumpra uma demanda enorme de ensino, estágio, pesquisa

e extensão, para ela o interessante é que se tenham dois professores nesta área. A

Profa.  Tatiana  disse  que  a  disciplina  Orientação  Profissional  que  a  Prof.  Ivanize

ministra, não precisa necessariamente apenas ela dar está disciplina,  pode ter um

professor que tenha um perfil de se encaixar. O Prof. Diogo ressaltou que é preciso

sim pensar em inovação,  mas não podemos esquecer das situações que estamos

vivendo atualmente dentro do departamento. O Prof. Roberto informou ele procurou a

Pró-reitoria  de ensino para verificar  se  existe  alguma legislação ou resolução que

indique uma sobre carga de trabalho docente, e não existe. Isso é uma decisão que

vai  caber  ao  próprio  departamento.  Para  ele  o  que  falta  no departamento  é  uma

melhor organização na distribuição de disciplina por área. Existe professores dentro

do próprio departamento que poderia assumir uma disciplina que esta em uma outra

área, mas não assume. Para ele a tabela que a área social apresentou ficou faltando a

carga horária das Professoras Cássia e Sheila. As vagas precisam ser pensadas em

conjunto no departamento,  é preciso ter  parâmetros para discutir.  O Prof.  Roberto

apresentou  para  assembleia  no  Data  show um levantamento  de  como é  feito  as

contas de distribuições de horas/aulas por ano, tanto na UFSJ, quanto no Ministério

Público. O Prof. Marcelo acha que deveria colocar os estágios na grade horária do

curso.  O Prof.  Roberto disse que para isso acontecer deve ser  feito uma reforma

curricular. O Prof. Roberto informou que a proposta dele vai em direção a da Profa.

Larissa, que seja feito uma inovação, e que este profissional possa colaborar entre

áreas. Para ele uma das vagas deveria ir  para Psicologia Jurídica.  O Prof. Diogo

mostrou  no  Data  Show  as  cagas  horárias  dos  professores  do  departamento  de

Psicologia no segundo semestre de 2014, para ele não tem ninguém com sobre carga.



Ele disse que na ultima reunião da Congregação foi informado  que se o professor

quer  orientar  varias  projetos  é  opção  dele.  O  Prof.  Marcos  Vieira  disse  que  foi

sugerido que todas as áreas fizessem o mapa com as cargas horárias, o ideal seria

que todas as áreas fizessem o mapa, para que possam discutir sobre as vagas. Para

ele a sobre carga sempre foi discutida entre os professores em cima dos conjuntos

das atividades, e se for discutir sobre carga seguindo o padrão do Ministério Publico

não existe sob carga.  O Prof. Marcos Vieira informou que para pensar em novidade

ou expansão,  primeiramente precisa estar com a situação atual resolvida.  A Profa.

Cássia ressaltou que dentro do Departamento existe perfil que não estão conseguindo

explorar por causa das disciplinas obrigatórias, a partir do momento que se pensar em

um  currículo  novo  que  flexibilize  as  obrigatórias,  os  professores  conseguiram  ter

disponibilidade para oferecer disciplinas  eletivas.  Para ela não é hora de contratar

professor novo com um perfil especifico, sendo que o corpo docente do DPSIC tem

inovação.  O Prof.  Fuad resaltou que é preciso fazer um perfil  de interface onde a

pessoa pode atual em áreas que hoje os alunos apontam como áreas primordiais,

para ele deveria pensar no currículo futuro não no atual. O Prof. Walter defende a

ideia que deveria diminuir as disciplinas obrigatórias, para que os professores possam

dar mais disciplinas eletivas. Para ele o interessam é que se pense em contratar uma

pessoa que possa articular entre as áreas. A Profa. Tatiana ressaltou que em nenhum

momento foi levando a carga horária administrativa, para ela é interessante que se

pense em coisas novas, pensar em uma pessoa que possa articular entre as áreas. A

Profa. Ivanize informou que existem decisões anteriores de necessidades de vagas

que  já  estão  discutidas  que  precisa  ser  revistas,  como por  exemplo,  a  disciplina

avaliação.  A profa.  Larissa informou que ela pesquisou o currículo Lattes de cada

professor e ela percebeu que não esta aproveitando os currículos dos professores, é

preciso pensar na interface. Após varias discussões ficou definido que as áreas irão

se reunir para fazer o quadro da carga horária dos professores, com o potencial de

cada professor.  A próxima assembleia ficou marcada para o dia 25 de setembro de

2014. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte

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


