
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 008/2017

No dia  vinte  e seis  de outubro 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:  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,  Neyfsom Carlos  Fernandes Matias,  Tatiana

Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: Celso Francisco

Tondin,  Sheila Ferreira Miranda,  Pedro Sobrino Laureano,  Matilde Agero Batista e Adriana

Guimarães Rodrigues.  1) Informes:  A) Prof. Camilo informou que participou da reunião do

CONSU, a qual falou sobre a DIPES, falou que a UFSJ está conversando com o Legislativo

Federal  para  conseguir  verbas,  falou  sobre  a  difícil  situação  financeira  das  universidades

brasileiras,  da  parceria  do  Hospital  Nossa  Senhora  das  Mercês  com a  UFSJ,  que  foram

liberadas pelo MEC dez vagas para técnicos administrativos e dez vagas para professores

para a UFSJ, sobre a flexibilização de jornada e que os técnicos administrativos estão prestes

a deflagar greve. Ele informou ainda sobre o jornal do sindicato que será enviado para os

professores e que será feita uma paralisação dia 10 de novembro contra as reformas e atos do

Governo  e  Legislativo  contra  os  servidores  públicos.  Profa.  Cássia  perguntou  até  quando

podem ser feitos os concursos para as vagas que surgiram do MEC. Prof. Camilo respondeu

que até o fim de 2017, devido ao ano eleitoral. Profa. Cássia enfatizou que tem que ser feito o

preenchimento da vaga do psicólogo no SPA. B) Prof. Marcelo falou sobre a abertura do edital

CRR.  C)  Profa.  Cássia  informou  que  as  reuniões  dos  componentes  curriculares  estão

ocorrendo bem, apenas 3 componentes ainda não se reuniram: Fundamentos Metodológicos;

Avaliação e Diagnóstico e Desenvolvimento e Processo educativos. Algumas sugestões foram

levadas para apreciação do NDE. Em novembro marcaremos uma reunião pedagógica para

compartilhar as produções. E o NDE continua disponível para apoiar esta etapa de discussão

das disciplinas obrigatórias e está  preparando as  orientações para  o debate dos estágios

básicos.  D) Profa. Tatiana falou sobre as demandas do Centro Acadêmico de Psicologia. E)

Profa. Tatiana informou que a minuta dos regimentos didáticos passou no CONSU e que fará

uma reunião com todos para explicar os novos procedimentos. F) Profa. Nivalda informou que

a Proposta de Criação do Doutorado já foi submetida à CAPES. G) Prof. Diogo informou que o

DPSIC irá pedir para as áreas os Encargos Didáticos do 1º semestre de 2018 e que as áreas

devem responder ao pedido até o dia 12 de novembro de 2017. H) Profa. Tatiana informou que

tem que ser feito um formulário toda vez que um professor se afasta da UFSJ. I) Profa. Tatiana

informou que foi procurada pelo segurança Gilmar, que pediu para que seja feito um curso de



formação para os seguranças da UFSJ sobre Direitos Humanos. Prof. Diogo pediu a inclusão

da  seguinte  pauta:  “Encargos  Medicina”.  A  inclusão  da  pauta  foi   aprovada  pelos  18

professores  presentes.  Prof.  Diogo  pediu  para  votar  reordenação  dos  pontos  de  pauta,

aprovada pelos 18 professores presentes, da seguinte forma: 1) 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.  2)  Encargos  Medicina.  3)  Regulamentação  da  sala  de  testes

(funcionamento)  sugerido  pelo  Prof.  Marco  Antônio.  4)  Aprovação  do  treinamento  para  o

protocolo de avaliação e pesquisa de pessoas com diagnóstico de esquizofrenia: participantes

do NUAPSI e região e alunos do estágios de intervenção e pesquisa. 5) Reconhecimento do

Grupo de pesquisa, extensão e ensino - PENEXT LAPSAM, carga horária de atividades: 3

horas semanais, 60 horas por semestre. 6) Solicitação de uma sala maior para o NEPIS (Prof.

Walter  e professores do NEPIS) 7)  Programa de acompanhamento das pós-graduações –

ações das unidades acadêmicas (levantamento realizado pela PROPE) 1) 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.  Profa.  Cássia  sugeriu  que  o

psicólogo seja da área de psicologia escolar. Profa. Gláucia leu parte do Relatório feito pela

comissão que fala dos pré-requisitos da vaga. Prof. Marco Antônio pediu que fosse incluída

nas atribuições da vaga o auxílio à sala de testes, ponto que foi debatido por todos. Profa.

Gláucia leu a parte do Relatório que fala das atribuições da vaga. Prof.  Júlio disse que o

relatório  deveria  ser  mantido  como  está.  Prof.  Diogo  disse  que  o  relatório  tem  que  ser

resumido para ser encaminhado ao Setor de Concursos. Ele também enfatizou que tem que

ser mandado o relatório para conseguirmos a vaga para psicólogo. Profa. Nivalda sugeriu que

fosse feito o contato com a PROGP depois para falar sobre as atribuições dos candidatos a

vaga e Profa. Larissa concordou. Prof. Diogo disse que vai enviar o relatório para a PROGP.

Profa. Kety sugeriu mais pré-requisitos para a vaga. Profa. Gláucia respondeu que esses pré-

requisitos sugeridos já estão no relatório. Profa. Kety sugeriu que seja mudada a exigência do

registro do CRP-MG (Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais), para apenas registro

no CRP. Professores responderam que existe um regulamento que exige o CRP-MG para

todos os psicólogos que trabalhem em Minas. Profa. Kety abriu mão das mudanças sugeridas

para que o relatório seja aprovado. O Relatório foi aprovado por 17 professores e 1 abstenção.

2) Encargos Medicina. Prof. Diogo disse que na reunião com a Medicina foram informados os

encargos  já  lecionados  pelas  professoras  Sheila  e  Cássia.  Profa.  Cássia  falou  que

disponibiliza  suas  disciplinas  para  quem  quiser  lecionar.  Prof.  Diogo  informou  que  será

verificada  a  possibilidade  da  Profa.  Rosângela  continuar  lecionando  uma  disciplina  na

Medicina. Profa. Tatiana disse que a Medicina precisa de disciplinas optativas, que podem ser

ministradas  para  a  Psicologia  também.  Prof.  Diogo  falou  sobre  a  disciplina  PIC,  que  o

professor  que  leciona  faz  todas  as  disciplinas  PIC (I,  II,  III  e  IV).  Prof.  José  demonstrou



interesse em lecionar PIC 36 horas. Prof. Luiz Gonzaga tem interesse em lecionar Doenças da

Produtividade. Prof. Diogo falou que a Medicina precisa de alguém que lecione a disciplina

Internato em Saúde Coletiva. Profa. Cássia apresentou interesse. Prof. Marcelo esclareceu

qual trabalho está sendo feito pela comissão,  sobre qual a participação da Psicologia nos

encargos da Medicina.  Profa. Tatiana enfatizou que EAD não consta carga horária igual à

disciplina presencial. Profa. Tatiana esclareceu que as disciplinas a mais para a Psicologia

lecionar são a PIC, as optativas e Internato em Saúde Coletiva. Prof. Diogo sugeriu que a

Cássia continue com suas disciplinas e não lecione Internato. Profa. Tatiana informou que na

Medicina eles podem usar dois professores em uma aula,  contando carga horária para os

dois. Profa. Tatiana informou que terão duas disciplinas descobertas do Prof. Marcio Baccarini.

Prof.  Diogo  respondeu  que  isso  já  foi  resolvido.  4)  Regulamentação  da  sala  de  testes

(funcionamento)  sugerido  pelo  Prof.  Marco  Antônio.  Prof.  Marco  Antônio  sugeriu  a

regulamentação da sala de testes e disse que precisa de um relator para seu regulamento,

para saber se está de acordo com as normas da UFSJ.  Profa.  Cássia sugeriu que fosse

alguém próximo do SPA e que não estivesse atuando em comissões. Prof.  Marco Antônio

disse que, conforme o Prof. Camilo disse antes, pode ser que depois a regulamentação tenha

que passar pelo Setor Jurídico da UFSJ, mas precisa do relatório. Profa. Tatiana sugeriu que a

Profa. Cláudia fizesse o relatório. Profa. Cláudia respondeu que poderia fazer, mas que não

possui conhecimento institucional para tanto. Ficou decidido que o prof. Diogo verificará quem

não está em comissões para que faça o relatório para a sala de testes.  5) Aprovação do

treinamento para o protocolo de avaliação e pesquisa de pessoas com diagnóstico de

esquizofrenia: participantes do NUAPSI e região e alunos do estágios de intervenção e

pesquisa.  Prof.  Marco Antônio  explicou  que  precisa  da  aprovação do  departamento  para

fornecer certificado aos psicólogos que participam do NUAPSI. Aprovado pelos 15 professores

presentes.  6)  Reconhecimento  do  Grupo  de  pesquisa,  extensão  e  ensino  -  PENEXT

LAPSAM, carga horária de atividades: 3 horas semanais, 60 horas por semestre.  Prof.

Marco Antônio afirmou que precisava do reconhecimento do grupo de pesquisa. Porém, os

professores explicaram para ele que não era necessário o reconhecimento da assembleia

neste caso. A demanda será encaminhada pelo DPSIC para a PROPE. O Prof. Diogo informou

aos professores que, por não haver mais tempo suficiente, os demais pontos de pauta serão

abordados em próxima assembleia.  Nada mais havendo a tratar eu, Júnio César Brandão,

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


