
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 008/2014 
 
 

No dia vinte e cinco 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, Maria 

Teresa Antunes Albergaria, Marina de Bittercourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, 

Roberto Pires Calazans Matos, Rosângela Maria A. Camarano Leal, Sheila Ferreira 

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

Justificaram a ausências os professores: Rita Laura Avelino Cavalcante, Júlio Eduardo 

de Castro. O chefe do DPSIC iniciou a assembleia colocando a pauta em votação, 

onde foi incluído alguns pontos nos informes e modificado a ordem da pauta. 1) 
informes: A) A Profa. Cássia informou que o MEC esteve no Curso de Medicina e 

fizeram varias sugestão de mudança no currículo, eles irão visitar o curso duas vezes 

por semestre até o fim da implementação do curso. B) O Prof. Dener informou que no 

dia 26/10/2014 de 14:00 às 17:00 acontecerá o VI Grupo de Trabalho de Profissionais 

em Psicologia Escolar no Campo das Vertentes. São profissionais em psicologia ou 

interessados em psicologia escolar que falam dos seus desafios e dificuldades e tem 

sido muito rico a troca de experiência. C) O Prof. Marcos Vieira informou que estão 

reorganizando o centro de Implementação e pesquisa da história de Psicologia do 

LAPIP, dois grupos estão trabalhando no prédio do CDOC com o acervo e alguns 

materiais estão sendo higienizadas. O Prof. Marcos ressaltou que ele e os professores 

Dener, Carlos Henrique e Maria Teresa estão trabalhando juntos neste projeto do 

acervo. D) O Prof. Diogo informou que o Departamento de Psicologia enviou um e-

mail para os coordenadores de laboratório sobre o processo de verificação de 

patrimônio, foi solicitado que os coordenadores de laboratório disponibilizem dois 

bolsistas para ajudar a secretaria Julieth a fazer a conferencia. E ele lembrou que o 

patrimônio particular é para colocar um bilhete destacando que é particular. Outro 

ponto destacado pelo Prof. Diogo que na última reunião ouve uma interpretação 

errada sobre os critérios para concessão de vagas para professor substituto. Ele disse 

que entrou em contato com o PROGP e solicitou que fosse enviado os critérios por 



memorando, porem ainda não foi enviado. O Prof. Diogo ressaltou que assim que ele 

receber o documento ele irá enviar para todos os professores para que todos fiquem 

cientes. O Prof. Carlos Henrique esclareceu que é política da Reitoria que os Pró-

Reitores adjuntos e os assessores tenham direitos a substitutos. 2)  Aprovação do 
Regimento Interno do Departamento (Somente aprovação para constar na ata); 
O Prof. Diogo sugeriu que o Regimento Interno do Departamento fosse colocado em 

votação levando em consideração as alterações feitas em assembleias anteriores, 17 

professores presentes aprovaram as alterações e 4 abstenções. 3) Liberação das 
Professoras Cássia Beatriz e Sheila Miranda para ministrar aulas na Pós-
graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar (A Pós-graduação é no sábado e 
não vai interferir nos encargos didáticos); O Prof. Wilson Camilo na reunião do 

CONEP foi solicitado a aprovação do projeto de Pós-Graduação, porém além do nome 

das professoras Cássia e Sheila, o Prof. Walter também foi citado para ministrar aulas. 

E ele lembrou a Profa. Laila que era preciso passar pela assembleia para aprovação 

da liberação das professoras. A Profa. Cássia informou que o convite veio da Vice 

Coordenadora do curso de Medina que está com parceria com a Escola de Saúde 

Publica de Minas Gerais, com uma atuação de uma especialização em Gestão 

Hospitalar para esta Região dos Profissionais e trabalhadores do serviço saúde da 

Região das Vertentes. Ela e a Profa. Sheila foram convidadas para ministrar as 

Disciplinas de Metodologia, Fundamentos e Diretrizes do PRÓ-HOSP, Humanização 

da Assistência e Monografia. Funcionará aos Sábados e começa o ano que vem. Não 

entrará na carga horária das professoras e será apenas como atividade, e constará no 

RADOC e no Lattes. O Prof. Walter informou que não foi informado que fará parte 

desta Pós-Graduação, ele disse que irá entrar em contato com a Vice Coordenadora 

do curso de Medina, Profa. Laila, para esclarecimentos, ele sugeriu que fosse 

aprovado apenas a aprovação das professoras. Foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade pela assembleia. 4) Escolha do representante do Departamento 
de Psicologia para compor uma comissão na Assessoria de Assuntos 

Internacionais da UFSJ – ASSIM; O Prof. Diogo informou que recebeu um 

memorando solicitando um representante do Departamento de Psicologia para 

compor uma comissão na Assessoria de Assuntos Internacionais da UFSJ – ASSIM, 

ele disse que uma das características relevante que o representante precisa ter é 

saber falar fluente a língua estrangeira. A Profa. Tatiana foi indicada e aceitou ser 

representante. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pela 

assembleia. O Prof. Diogo informou que é preciso indicar, pela Coordenadoria do 

curso, três alunos para também compor a comissão.  5) Deliberação sobre o 
concurso de duas vagas para o Departamento de Psicologia; O Prof. Diogo 



ressaltou que é preciso pensar nas vagas a partir da tabela que foi preenchida por 

todos os professores, pensando no problema das áreas ou em um perfil novo. A Profa. 

Nivalda sugeriu que uma das vagas atenda a Ênfase A da graduação Linha 1 do 

mestrado e outra vaga atenda a Ênfase B da graduação e Linha 2 do Mestrado e a 

partir disso definiria o perfil, ela sugeriu que votasse antes de se pensar em perfil. A 

Profa. Cássia ressaltou que o compromisso de formação da graduação é diferente da 

Pós-graduação, diretrizes, regras, tempos diferentes e para ela isso precisa ser 

pensando. Pensar em um concurso que desconstrói as áreas compromete o tipo de 

concurso que será feito. Para a Profa. Marina a decisão das vagas não deveria ser tão 

rígida. Para ela a sugestão da Profa. Maria Nivalda deviria ser uma orientação, as 

vagas deveriam ser pensadas de forma interdisciplinar. O Prof. Luiz Gonzaga sugeriu 

que fosse pensado ao contrario, primeiro pensar no perfil e depois se ajustaria nas 

ênfases. O Prof. Diogo disse que será difícil fazer o concursos este ano, pelos prazos 

da burocracia. Para o Prof. Camilo as decisões precisam ser pensadas com urgência 

e não ficar adiando para reuniões posteriores. O Prof. Dener sugeriu que as áreas 

apresentassem as sobrecargas para depois pensar no perfil, pois para ele é preciso 

pensar na sobrecarga das áreas. O Prof. Diogo colocou em votação as seguintes 

proposta: 1) Profa. Maria Nivalda sugeriu que se pense nos perfil das vagas a partir 

das ênfases da graduação das linhas de pesquisas do mestrado. 2) Prof. Luiz 

Gonzaga sugeriu que pense no perfil primeiro e depois nas ênfases. 3) Prof. Dener 

sugeriu que leve em consideração a sobrecarga das áreas e depois pense no perfil. 

Foi colocado em votação e a 1° proposta recebeu 16 votos, a 2° proposta recebeu 5 

votos e a 3° proposta recebeu 4 votos. A proposta 1° da Profa. Nivalda foi aprovado. O 

Prof. Diogo sugeriu que na reunião das ênfases levem em consideração a tabela que 

foi preenchida por todos os professores. A reunião das ênfases será na próxima 

quinta-feira e a assembleia no dia 09/10/2014. 6) Resolução de progressão e 
promoção docente, discutido na reunião do CONSU de 01/09/2014; O Prof. 

Roberto informou sobre a proposta de mudança na resolução de progressão e 

promoção docente, que foi discutido na reunião do CONSU de 01/09/2014. O Prof. 

Diogo informou que a pasta de alguns professores do DPSIC não estão atualizada 

com os comprovantes de atividades realizadas. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth 

do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por todos 

os presentes. 

 


