
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 007/2018

No dia treze de setembro de dois mil e dezoito, às 09h00min, 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.  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,  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  Junior  e  Wilson

Camilo Chaves. Aprovação da ata nº 006/2018: Prof. Celso colocou em votação a ata 006/2018,

que foi aprovada por 13 professores e 6 abstenções. Justificativas de ausência: Prof. Celso leu

as seguintes justificativas: Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga, em agosto, por participação em

reunião agendada previamente com o professor Eduardo da Engenharia Elétrica, no âmbito do

programa em parceria com a Fundação Lemann, e em setembro, por estar, entre os dias 12 e 15

de  setembro,  em  Belo  Horizonte,  no  IV  Congresso  de  Terapias  Cognitivas,  organizado  pela

Associação Mineira de Terapias Cognitivas da qual é membro integrante da atual gestão (2017-

2020). Ademais participará, como palestrante do tema Terapia do Esquema para Transtorno de

Personalidade Borderline, além de auxiliar na dinâmica do congresso. As justificativas do Prof.

Marco Antônio de agosto e setembro foram aprovadas pelos 19 professores presentes; Profa.

Matilde Agero Batista, em agosto, por estar em Belo Horizonte para retorno de consulta, marcada

antes da convocação para assembleia,  à ortopedista,  em função de ter  quebrado o pé,  e em

setembro,  por  estar  em férias  do  dia  10  ao  dia  14.  As  justificativas  da  Profa.  Matilde  foram

aprovadas pelos 19 professores presentes; e Sheila Ferreira Miranda, que apresentou atestado

psicológico.  A  justificativa  da  Profa.  Sheila  foi  aprovada  por  13  professores,  3  contra  e  5

abstenções. Inclusão de pontos de pauta e ordenação dela: Prof. Celso solicitou a inclusão dos

ponto de pauta “Remoção da Profa. Sheila Ferreira Miranda para o DEMED” e “Representação de

IES (Cursos de saúde) no Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal

conforme Resolução SES/MG nº 5.016, de 18 de novembro de 2015.”, esta última pauta sugerida

pela Profa. Cássia. As inserções de pauta foram aprovadas pelos 21 professores presentes. Foi

proposto pela Profa. Tatiana que fosse retirado o ponto de pauta “Encargos didáticos do DPSIC

na Medicina.”, pois a resposta do CMEDI ao memorando do DPSIC de oficialização da anuência

só veio às vésperas desta assembleia,  não sendo possível  que a parecerista elaborasse seu

parecer. Por conseqüência, foi proposto que fosse retirado o ponto de pauta “Remoção da Profa.

Sheila Ferreira Miranda para o DEMED”, pela assembleia ter decidido em reunião anterior de que

este ponto seria discutido após termos decisão sobre o ponto “Encargos didáticos do DPSIC na

Medicina” (anuência), por esta razão não se justificaria manter aquele ponto. Os pontos “Encargos

didáticos do DPSIC na Medicina.” e “Remoção da Profa. Sheila Ferreira Miranda para o DEMED”



foram retirados da pauta da assembleia com a aprovação de 19 professores e 2 abstenções. A

assembleia começou a deliberar sobre a alteração da ordem dos pontos de pauta. O Prof. Roberto

solicitou que a pauta “Solicitação de afastamento do Prof. Celso Francisco Tondin para viagem de

estudos ao exterior.” fosse colocada em primeiro lugar. Profa. Cláudia pediu a manutenção do

ponto de pauta “Relato do projeto de uso da sala de testes” em primeiro lugar. A seguinte ordem

foi  colocada  em  votação:  1)  Relato  do  projeto  de  uso  da  sala  de  testes;  2)  Solicitação  de

afastamento do Prof. Celso Francisco Tondin para viagem de estudos ao exterior; 3) Ocupação do

novo prédio do SPA; 4) Solicitação de aproveitamento docente para a UFSJ de Rebeca Valadão

Bussinger  (Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  –  UFMT);  5)  Pedido  de  redistribuição  da

professora Nadia Shigaeff da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA para

o DPSIC/UFSJ; 6) Atendimento psicológico de alunos da Psicologia pelo Serviço de Psicologia

Aplicada (SPA); 7) Projetos de Iniciação Científica Voluntária; 8) Encargos Didáticos Psicologia

2019/1 e 9) Indicação de membro do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos

do Campus Dom Bosco – CEPSJ-CDB, que foi aprovada por 20 professores e 1 abstenção.  1.

Relato do projeto de uso da sala de testes.  Relatora: Profa.  Cláudia Márcia Miranda de

Paiva: Profa. Cláudia leu parte do relatório sobre o assunto, colocando-se a favor do projeto de

uso da sala de testes, salvo melhor juízo. Prof. Celso agradeceu o relato e abriu o tema para

discussão. Prof. Dener disse que não ficou claro na parte que a Profa. Cláudia leu, se a sala de

testes já existe e quais são os materiais disponíveis nela. Profa. Cláudia disse que priorizou a

leitura da parte do relatório referente à legislação, sendo que, segundo essa legislação, a sala de

testes precisaria ser um laboratório de testes. Prof. Roberto disse que, de acordo com a parte lida,

o relatório não estaria adequado ao ponto de pauta, pois deveria conter a informação de como a

sala de testes será usada e quais materiais serão utilizados. Profa. Adriana disse que os testes

atualmente não têm um lugar adequado para serem arquivados. Profa. Nivalda pediu para que a

Profa. Cláudia fizesse a leitura de uma parte maior do relatório.  Profa. Cláudia leu a parte do

relatório que trata sobre os recursos e o funcionamento do laboratório de testes. Profa. Tatiana

disse que o laboratório de testes não deverá se reportar à COPSI, mas sim ao DPSIC. Ela disse

ainda que a fiscalização do Conselho Regional de Psicologia (CRP) tem ficado mais próxima ao

SPA, e recentemente o CRP pediu as credenciais dos professores que trabalham na supervisão

de estágio, por isso que o assunto precisa ser tratado com cuidado. Prof. Celso disse que os

testes precisam ser aplicados e guardados com acompanhamento de profissionais registrados no

CRP, e que o laboratório de testes, uma vez aprovado, terá que ser colocado no orçamento do

DPSIC. Prof. Celso disse que a Profa. Gláucia é  a atual  responsável pelos arquivos de testes.

Prof. Diogo disse que a responsabilidade pelos arquivos de testes é do psicólogo Marcelo. Profa.

Cláudia disse que o laboratório de testes não deve ser vinculado ao SPA. Prof. Walter disse que

os  pedidos  ao  Setor  de  Compras  devem  ser  feitos  pelo  DPSIC  e  não  pelos  laboratórios.

Perguntou sobre a parte do relatório que trata sobre a sala de espelhos. Prof. Camilo disse que há

diferença entre sala de testes e laboratório de testes. Prof. Neyfsom acrescentou que o relatório

fala sobre a criação de um laboratório de testes e não de uma sala de testes. Profa. Larissa disse



que o assunto é muito importante e está sendo tratado de forma muito confusa. Profa. Cláudia

afirma que o projeto de criação do laboratório de testes atende as normas do CRP. Profa. Nivalda

questiona se o laboratório de testes precisa ser desvinculado do SPA, pois se for desvinculado,

não poderá aproveitar os recursos já existentes. Prof. Celso propõe a elaboração do projeto de

criação do laboratório  de testes,  em complementação ao projeto  em discussão,  indicando  os

professores  Marco  Antônio  e  Cláudia  para  a  tareda.  Prof.  Roberto  disse  que  são  os

departamentos que verificam a necessidade de criação de laboratórios e que a PROPE está se

esforçando para auxiliá-los, e que os espaços dos laboratórios precisam ser compartilhados. Ele

propõe a votação em duas partes: 1ª) a normatização de como vai funcionar o laboratório de

testes e 2ª) a criação de um laboratório de testes. Profa. Larissa perguntou se a normatização vai

precisar  de  comissão.  Professores  concordaram que  sim.  Prof.  Celso  colocou  em votação  a

montagem de uma comissão para normatizar o uso do laboratório de testes. Prof. Dener ressaltou

que parte desta normatização (regimento) já se encontra presente no relato da profa. Claudia. Os

19 professores presentes foram a favor de que seja montada a comissão. Após discussão entre

os professores,  foi  montada a comissão composta pelos professores Cláudia,  Mônia  e Marco

Antônio,  sendo  que  eles  deverão  apresentar  um  relatório  sobre  o  assunto  para  a  próxima

assembleia.  A  composição  da  comissão  e  o  prazo  para  apresentação  do  relatório  foram

aprovados por 18 professores e 1 abstenção. 2.  Solicitação de afastamento do Prof.  Celso

Francisco Tondin  para viagem de estudos ao exterior:  Prof.  Celso explanou  sobre  a sua

solicitação de afastamento para viagem de estudos ao exterior, para participação no Programa

Internacional de Visitas às Instituições de Ensino de Cuba, do Ministério de Educação de Cuba e

da Universidade de Havana. O Prof. Celso explicou ainda, que está arcando com os custos da

viagem, que esta foi planejada, ocupa um lugar de interesse na sua prática, que a viagem não

ultrapassará o prazo máximo para a solicitação de professor substituto e que apresentou plano de

recuperação  de  atividades.  O  afastamento  do  Prof.  Celso  Francisco  Tondin  para  viagem  de

estudos ao exterior  foi  aprovado por  19 professores e  2  abstenções. 3.  Ocupação do novo

prédio do SPA: Profa. Rosângela leu um documento, que vai anexo a esta ata, elaborado por ela,

que demonstra a importância  do NEAD para a  UFSJ e a  necessidade  que o  NEAD tem,  de

funcionar  em  novo  prédio,  pois  o  prédio  onde  funciona  atualmente  oferece  risco  aos  seus

trabalhadores. Arguiu também que, segundo documentações que estão citados no documento, o

prédio que a Reitoria da UFSJ está disponibilizando ao SPA, pertenceria ao NEAD. Dentre as

documentações citadas no documento, encontra-se uma carta assinada e dirigida aos professores

do  Departamento de  Psicologia,  assinada pelos coordenadores do NEAD, sobre o assunto. O

documento elaborado pela Profa. Rosângela pede a não ocupação do prédio do NEAD pelo SPA

e que o Departamento de Psicologia, a exemplo dos outros laboratórios do Departamento, busque

alternativas para a questão do espaço físico para o SPA que não seja a de ocupar o espaço

destinado  às atividades do NEAD. Prof. Roberto disse que todas as questões levantadas pela

Profa. Rosângela já foram tratadas anteriormente e que o NEAD precisa debater o assunto no

âmbito do NEAD e com a Reitoria. E acrescentou que todas as questões novamente levantadas



pela Profa. Rosângela já haviam sido respondidas tanto em reunião do Conselho Universitário que

aprovou o relatório de gestão de 2017 da UFSJ e no documento enviado ao Ministério Público

respondendo a uma denúncia anônima de mesmo teor. Lembra também que o fórum para debater

o assunto NEAD, que é um órgão vinculado diretamente à Reitoria, não é o Departamento. E que

achava estranho que em um ponto de pauta intitulado novo prédio do SPA venha uma discussão

que não tem relação com o assunto, a saber, a estrutura física do NEAD. Disse ainda, que o SPA

recebeu promessas de construção de prédio, antes da existência do NEAD. E pediu para ser o

relator da pauta “Ocupação do novo prédio do SPA”. Prof. Diogo questionou por que o assunto

não foi  debatido  antes em assembleia.  Profa.  Cássia  disse que a questão não é colocar  em

disputa NEAD contra SPA, e sim repensar a organização administrativa da UFSJ, que não tem

atualmente  uma  instância  efetivamente  mediadora  entre  Departamento  e  Reitoria,  fazendo

cairmos em uma cilada em disputar espaço uns com os outros. Profa. Tatiana disse que essa

discussão não tem que ser feita no DPSIC,  mas sim em instâncias superiores.  Prof.  Roberto

concorda com a Profa. Cássia, inclusive o DPSIC ter sido dividido em prédios para determinados

grupos, fazendo com que um dispute recursos com os outros. Pede a relatoria para que possa

prestar informações ao Departamento. Prof. Fuad disse que a situação está se tornando ruim para

todos,  que o  prédio  não será  para  a  Psicanálise  e  sugeriu  um sorteio  das salas  do  DPSIC.

Segundo ele, o atual prédio do SPA é problemático: os alunos não escutam os pacientes, por

causa dos carros que passam próximos ao prédio. Prof. Camilo disse que é inegável que o atual

prédio  do  NEAD possui  problemas,  mas  o  prédio  do  SPA também possui  problemas.  Profa.

Nivalda  disse  que  o  problema  é  que  existe  conflito  de  interesses  nesse  processo,  e  que  a

discussão não deve ser feita nem no DPSIC e nem no NEAD, mas sim em instâncias superiores.

Profa. Cássia concorda com os colegas que tivemos erros históricos, reafirma a fragilidade da

congregação  da  Universidade  e  disse  que  precisamos  instaurar  outros  processos  de  gestão

universitária  mudando o estabelecimento de relações diretas de alguns departamentos com a

Reitoria como prática. Concordou com o prof. Fuad que devemos pensar como departamento, e

acrescenta que os dois assuntos, NEAD e SPA, precisam ser debatidos no DPSIC sim, pois o

Departamento  foi  informado  pelo  Reitor,  presencialmente,  da  destinação  do  prédio  ao  SPA,

apenas no início deste ano e que esta mudança das instalações do DPSIC não foi aprovada pela

assembleia e mais, defendeu que o NEAD é assunto nosso, da Universidade, e sim, do DPSIC já

que recebemos vaga de professor para este projeto e então nos comprometemos com o NEAD.

Prof. Dener concordou com a Profa. Cássia e sugeriu que a relatoria do tema não fique nem com

o Prof. Roberto, nem com a Profa. Rosângela, devido ao conflito de interesses, para que o DPSIC

receba informações e possa se posicionar adequadamente sobre o assunto. Profa. Rosângela

disse que não foi ela e nem o NEAD que disseram que o prédio era para a Psicanálise, mas foi o

Reitor da UFSJ. Prof. Roberto disse que faria o relatório sobre a pauta “Ocupação do novo prédio

do SPA” e não para debater se o prédio é do NEAD ou do SPA, uma vez que o Departamento de

Psicologia não é o fórum para debater assuntos do NEAD. Ele pediu que o DPSIC disponibilize a

todos  os  professores  a  documentação  lida  pela  Profa.  Rosângela  nesta  assembleia.  A



continuação desse ponto de pauta, e os demais pontos, serão discutidos na próxima assembleia,

por não haver mais tempo hábil  para debatê-los nesta. Nada mais havendo a tratar eu, Júnio

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


