
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 008/2018 (extraordinária/estendida)

No dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito, às 09h00min, na sala 1.98, do Campus Dom

Bosco  realizou-se  a  Reunião  extraordinária/estendida  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,  Isabela  Saraiva  de  Queiroz,  José  Rodrigues  de

Alvarenga Filho,  Larissa Medeiros  Marinho dos Santos,  Marco Antônio Silva Alvarenga,  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 e Tatiana Cury Pollo. A assembleia foi acompanhada

por acadêmicos(as) do Curso de Psicologia da UFSJ. Justificativas de ausência: Prof. Celso leu

as  seguintes  justificativas:  Prof.  Fuad  Kyrillos  Neto,  por  participação  no  encontro  de

coordenadores de pós-graduação com o coordenador da área de psicologia em São Leopoldo-RS;

Prof.  Wilson Camilo  Chaves,  por  estar  em Congresso da ANPOF em Vitória-ES;  Prof.  Lucas

Cordeiro  Freitas,  em setembro,  em função  de  uma consulta  médica,  marcada  previamente  à

convocação da reunião ordinária. A justificativa dos professores citados foi  aprovada pelos 18

professores presentes. Informes: Profa. Tatiana informou sobre o acidente ocorrido com o aluno

de Psicologia, explicando que ele não tinha o objetivo de depredar o patrimônio histórico, mas foi

uma atitude inconsequente. O aluno passou por cirurgia, está se recuperando e não há previsão

de retorno às aulas neste semestre. Informou ainda, que a carga horária de 20% trabalhada à

distância não pode ser contada como carga horária das unidades curriculares, pois a legislação

que autorizava não está mais em vigor.  Ordenação de pontos de pauta: Profa. Tatiana pediu

para que fosse colocado em primeiro lugar o ponto de pauta “Anuência dos Encargos didáticos

relacionados  ao Curso de Medicina”.  Essa alteração foi  aprovada por  9 professores,  4 foram

contra  e  1  abstenção.  1.  Anuência  dos  Encargos  didáticos  relacionados  ao  Curso  de

Medicina:  Profa.  Tatiana  leu  o  relatório,  com  voto  favorável  à  anuência  do  DPSIC  para  as

seguintes  unidades curriculares  do Curso de Medicina:  Saúde e Sociedade -  1º  período -  36

horas; Introdução à Metodologia Científica - 1º período - 36 horas; Saúde Coletiva - 2º período -

36 horas; Metodologia de Pesquisa Qualitativa - 2º período - 36 horas; Psicologia da Saúde - 4º

período - 36 horas; Prática de Investigação Científica I (PIC I) - 4º período - 36 horas; Prática de

Investigação Científica II (PIC II) - 5º período - 36 horas; Prática de Investigação Científica III (PIC

III) - 6º período - 36 horas; Prática de Investigação Científica IV (PIC IV) - 7º período - 36 horas; e

Prática de Investigação Científica V (PIC V) - 8º período - 36 horas. Em relação ao Internato em

Saúde  Coletiva  e  Gestão,  dividido  entre  o  DPSIC  e  DEMED,  favorável  à  anuência  do

Departamento de Psicologia à carga horária de 45 horas. Prof. Roberto pediu esclarecimentos

sobre as unidades curriculares optativas. Profa. Tatiana esclareceu que não é obrigatório que o

DPSIC ministre 4 unidades curriculares na Medicina, mas que pode ser um número menor. Profa.

Tatiana informou que em seu parecer não é dada anuência à disciplina “Ambulatório LGBTT”,



logo,  não  será  encargo  do  DPSIC.  Profa.  Nivalda  disse  que  os  encargos  que  precisam  ser

atendidos são apenas os obrigatórios, não as unidades curriculares PIC e as optativas, a fim de

que o Curso de Psicologia não seja prejudicado. Profa. Tatiana discordou, pois segundo ela, as

professoras  Cássia  e  Sheila  dão  conta  das  unidades  curriculares  obrigatórias  e  os  outros

professores do DPSIC se encarregam das PIC’s e optativas. Profa. Nivalda ponderou que PIC e

optativas precisam ser dadas conforme disponibilidade dos professores e não em detrimento das

unidades curriculares do DPSIC, sendo estas não apenas na graduação, mas também na pós-

graduação, inclusive no  Doutorado que foi recém aprovado pela CAPES. Prof. Paulo disse que

caso seja aprovada a remoção da Profa. Sheila para o Departamento de Medicina - DEMED, ela

precisa levar uma parte dos encargos obrigatórios com ela. Prof.  José Rodrigues disse que o

DPSIC não pode limitar os encargos obrigatórios às professoras Cássia e Sheila, mas que eles

são de responsabilidade de todos os professores do DPSIC. Profa. Kety concordou com o Prof.

José Rodrigues no sentido de que os encargos são de todos os professores do DPSIC. Profa.

Isabela sugeriu que a anuência não seja dada de modo vago, mas sim específico. Profa. Cássia

falou que o DPSIC tem compromisso com 15 cursos da UFSJ, e que o DPSIC precisa atender

esses compromissos. Profa. Tatiana disse que as unidades curriculares PIC têm prioridade sobre

as optativas. Prof. Diogo disse que o pedido de remoção da Profa. Sheila para o DEMED precisa

ser  discutida  primeiramente.  Acrescentou que precisa ser  observado que o DPSIC,  além das

disciplinas, precisa cumprir carga horária de estágios no Curso de Psicologia. Prof. Roberto disse

que as unidades curriculares optativas podem ser solicitadas para qualquer departamento e que o

DPSIC também precisa discutir a sua organização interna do trabalho. Prof. Dener perguntou se o

voto recai sobre o novo PPC da Medicina, o de 2015. Profa. Tatiana respondeu que sim. Prof.

Celso relembrou que a remoção da Profa. Sheila não está sendo discutida no exato momento, e

que a decisão da anuência aos encargos do DPSIC no Curso de Medicina é importante para

indicar os encargos didáticos de 2019/1, cujo prazo final se aproxima. Por fim, assinalou que a

remoção da Profa. Sheila voltará a ser discutida na próxima assembleia. A pedido da assembleia,

a Profa. Tatiana leu novamente o voto do relatório. Profa. Nivalda sugeriu a aprovação de 3 PIC’s

em vez de 5 PIC’s por semestre. Prof. Roberto sugeriu que fosse aprovada anuência para as

optativas. Prof. Neyfsom disse que se for aprovada essa carga horária, e a remoção da Profa.

Sheila for também aprovada, outro professor do DPSIC vai ter que ficar com os encargos dela.

Prof.  Roberto disse que não funciona necessariamente assim, pois quando um  Departamento

autoriza a remoção de um professor, sem contrapartida de vaga, o professor deve levar com ele

para o novo departamento os encargos didáticos dele. Profa. Tatiana manifestou-se favorável a

que o DPSIC ministre até 4 unidades curriculares optativas e até 5 PIC’s. Profa. Nivalda sugeriu

que o DPSIC ministre até 3 PIC’s. Profa. Kety indicou que seja utilizada a expressão “até” e que

sejam especificadas quais unidades curriculares serão dadas de acordo com negociação entre

DPSIC  e  CMEDI.  Prof.  Celso  disse  que  é  desnecessária  esta  última  especificação,  pois  a

expressão “até” sugere negociação. Após consultada à assembleia sobre proposições, Prof. Celso

colocou em votação que no relatório conste anuência para até 3 disciplinas PIC e 6 optativas.

Apenas 3 professores foram a favor,  sendo então reprovada a proposta. Então, o Prof.  Celso



colocou  em  votação  que  no  relatório  conste  anuência  para  até  5  PIC’s  e  4  optativas.  Esta

anuência foi aprovada por 14 professores com 3 abstenções. Profa. Tatiana leu o voto com as

alterações  aprovadas:  “anuência  para  até  5  PIC´s  e  4  optativas”.  Foi  discutido  sobre  a

necessidade  de  constar  no  relatório  da  Profa.  Tatiana  um  preâmbulo  assegurando  que  as

disciplinas estão vinculadas a dois professores. Foi colocado em votação a escrita do preâmbulo

citado no relatório, tendo 10 votos contrários, 5 votos favoráveis e 5 abstenções. Por fim, o Prof.

Celso colocou em votação a aprovação do relatório com a nova redação, como consta a seguir:

“favorável  à  anuência  às  unidades  curriculares  que  constam  como  obrigatórias  no  Projeto

Pedagógico do Curso de Medicina de responsabilidade do Departamento de Psicologia, a saber:

Saúde  e  Sociedade;  Introdução  à  Metodologia  Científica,  Saúde  Coletiva,  Metodologia  de

Pesquisa Qualitativa, e Psicologia da Saúde. Anuência às unidades curriculares de Prática de

Investigação Científica (até 5 disciplinas  por semestre)  que são de responsabilidade dos dois

departamentos (DPSIC e DEMED), sendo estas unidades conduzidas em pequenos grupos de

alunos,  o  que  torna  necessária  a  participação  dos  referidos  departamentos  nos  encargos

didáticos. Anuência à unidade curricular Internato em Saúde Coletiva e Gestão, dividido entre o

DPSIC e DEMED, com carga horária de 45 horas. Anuência a unidades curriculares optativas (até

4 por semestre), a serem oferecidas em horários compatíveis com os cursos de Medicina e de

Psicologia”. A anuência aos encargos didáticos relacionados ao curso de Medicina foi aprovada

pelos 19 professores presentes. A Profa. Nivalda registrou que está votando a favor por respeitar

a decisão da maioria, apesar de considerar relevantes as dificuldades que ela apresentou sobre

esse tema de pauta. 2.  Posicionamento acerca de nota de repúdio à candidatura de Jair

Bolsonaro à presidência da República, em defesa da democracia e dos direitos humanos: O

Prof.  Celso  leu  um  documento  elaborado  pelos  professores  Adriana,  Diogo,  Lucas,  Paulo  e

Rosângela em que solicitam que seja emitida uma nota pública de esclarecimento referente à

declaração  “Departamento de Psicologia da UFSJ em repúdio ao candidato Jair Bolsonaro, em

defesa da Democracia e dos Direitos Humanos”, aprovada na assembleia anterior. Profa. Adriana

disse que procurou o chefe do DPSIC para falar sobre esta nota aprovada, pois não se sentia à

vontade em relação a ela, por não se fazer presente naquela e por entender que é seu direito

preservar o sigilo do seu voto, e que este é o mesmo entendimento dos demais professores que

assinaram o documento  que pede o esclarecimento.  Prof.  Celso referiu  que por  se tratar  de

decisão  de  assembleia  o  pedido  dos  professores  foi  trazido  para  discussão.  Prof.  Diogo

argumentou que o documento não foi confeccionado com base na lei vigente, inclusive a própria

nota da UFSJ está sendo retirada do site da Universidade por ordem judicial. Disse ainda, que

órgãos públicos e a assembleia departamental não são as instâncias adequadas para que seja

debatido esse tipo de assunto. Por fim, disse que os professores têm o direito de não declarar

seus  votos  e  de  ter  suas  vidas  particulares  preservadas.  Profa.  Tatiana  sugeriu  que  sejam

colocados os nomes dos professores que desejam declarar seu apoio à nota de repúdio. Profa.

Cláudia  sugeriu  que  seja  retirada  da  nota  do  DPSIC  a  parte  que  sugere  a  votação  em um

candidato. Prof. Roberto disse que a nota do DPSIC se refere à defesa da universidade pública e

da democracia e não para defender um candidato. Prof. Mário defendeu o direito de se manifestar



e de não se manifestar. Prof. José Rodrigues propõe encaminhamento de que a nota do DPSIC

seja feita com as assinaturas dos professores que desejam se manifestar. Profa. Rosângela disse

que  não  podem  ser  utilizados  meios  institucionais  para  manifestação  político-partidária.  Prof.

Celso  assinalou  que  as  instituições  públicas  não  podem  se  manifestar  eleitoralmente,  mas

salientou que a nota do DPSIC foi feita em defesa da democracia e dos direitos humanos. Profa.

Kety sugeriu que os professores que não estiveram presentes façam uma nota discordando da

nota do DPSIC. Profa. Adriana defendeu o direito dos professores de se manifestarem, declarar

voto, mas deseja que seu direito de não se manifestar seja respeitado. Profa. Larissa disse que

ninguém discorda que a expressão todos os professores do DPSIC da nota do DPSIC precisa ser

modificada para a expressão a maioria dos professores, e pediu a manutenção do restante do

conteúdo da nota. Prof. Celso lembrou que na assembleia que deliberou a publicação da nota

chegou a se pensar em colocar a maioria dos professores do Departamento, mas que foi dito ser

desnecessário porque é pressuposto que as decisões são por maioria. Prof. Roberto concordou

com o encaminhamento dado pelo Prof. José Rodrigues, e informou que a ASCOM publicou a

nota do DPSIC apenas em Boletim Interno e não no site da UFSJ. Prof. Diogo disse que na última

assembleia deu a mesma sugestão dada pelo Prof. José Rodrigues na presente assembleia. Ele

disse que os professores que pedem a publicação de nota de esclarecimento estão buscando

resolver institucionalmente, expondo o assunto em assembleia, o que entendem que infringiu a lei.

Prof. Marco Antônio disse entender que a nota foi publicada com a concordância da maioria dos

professores do DPSIC, mas os demais professores têm o direito de não se manifestar. Profa.

Matilde defendeu que a publicação da nota do DPSIC não é em defesa de um candidato, mas em

defesa da democracia. Ela disse que os professores que não querem ser incluídos na nota, façam

um documento se abstendo da nota que foi feita pelo DPSIC. Profa. Isabela defendeu o direito de

manifestação em assembleia e apoiou a manutenção da nota do DPSIC, com os professores que

concordam assinando-a. Profa. Cássia disse que as vidas privadas estão sendo ameaçadas junto

com as entidades públicas e, por isso, os professores devem se posicionar e tem orgulho do que

foi feito pelo DPSIC. Sugere que seja feita uma nota de esclarecimento dizendo que não são

todos  os  professores  do  DPSIC  que  são  representados  pela  nota.  Prof.  Celso  disse  que  o

presente debate remete à necessidade de se discutir o conceito de sistemas políticos, o que não é

o mesmo que  partidos  políticos.  Prof.  Roberto  perguntou  se os  professores  que  se sentiram

prejudicados serão atendidos pela publicação da nota de esclarecimento no Boletim Interno da

UFSJ.  Os professores que escreveram a nota de esclarecimento responderam que sim. Prof.

Celso colocou em votação a publicação da nota de esclarecimento informando que não são todos

os professores do DPSIC que concordam com a nota de repúdio do DPSIC à candidatura de Jair

Bolsonaro à presidência da República, em defesa da democracia e dos direitos humanos. Os 17

professores  presentes  foram  favoráveis  à publicação  da  nota  de  esclarecimento  no  Boletim

Interno da UFSJ. 3. Encargos Didáticos 2019/1: Prof. Celso lembrou os professores da data para

a entrega dos encargos didáticos do 1º semestre de 2019. Prof. Celso informou que esteve em

reunião na PROGP sobre a aposentadoria da servidora Celene Aparecida de Resende ocorrida

recentemente, a possível aposentadoria do servidor Agostinho José do Carmo Neto e a possível



aposentadoria do Prof. Marcio Baccarini Viegas. Prof. Celso propôs assembleia extraordinária em

01/11/2018, com pauta única: “Encargos Didáticos 2019/1”. Os professores aceitaram. Nada mais

havendo a tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada

por todos os presentes.


