
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 009/2017

No dia trinta de novembro 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: Adriana Guimarães Rodrigues, Cássia

Beatriz Batista, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Celso Francisco Tondin, Isabela Saraiva de

Queiroz, José Rodrigues de Alvarenga Filho, Júlio Eduardo de Castro, Kety Valéria Simões

Franciscatti,  Larissa Medeiros Marinho dos Santos,  Luiz  Gonzaga Chiavegato Filho,  Maria

Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Matilde Agero Batista, Neyfsom

Carlos Fernandes Matias, Pedro Sobrino Laureano, Rosângela Maria de Almeida Camarano

Leal,  Sheila  Ferreira  Miranda,  Tais  de Lacerda  Gonçalves  Massiére,  Tatiana  Cury Pollo  e

Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: Antonio Paulo Angelico, Lucas

Cordeiro  Freitas  e  Marcelo  Dalla  Vecchia.  1)  Informes:  A) Profa.  Tatiana informou que  a

reunião pedagógica (NDE) está marcada para o dia 7 de dezembro e pediu o comparecimento

de todos. Informou também que dia 6 de dezembro haverá uma reunião com os alunos para

falar sobre a mudança de currículo. Além disso, informou que a última reunião do colegiado de

curso  será  na  sexta-feira  próxima,  dia  1  de  dezembro.  Por  fim,  informou  que  a  COPSI

divulgará  aos  professores  a  lista  de  horários  das  disciplinas  e  avisou que  para  que  haja

eventuais mudanças de horários, tem que ser informado o horário de algum outro professor

para  fazer  troca.  B)  Prof.  Camilo  informou que houve reunião do  CONSU em que foram

debatidos  vários  temas.  Informou  ainda  que  foi  à  Brasília  em compromisso  do  Sindicato

(ADUFSJ) e convidou os professores para a assembleia do sindicato hoje dia 30 de novembro

às 15 horas. C) Profa. Nivalda informou que o PPGPSI está apoiando uma pesquisa nacional

e pediu a colaboração dos professores.  D) Prof.  Celso disse que faz parte da Associação

Brasileira  de  Psicologia  e  que  a  mesma  está  discutindo  as  disciplinas  dos  cursos  de

Psicologia, pedindo a participação dos professores de Psicologia da UFSJ na discussão, para

que não sejam só as universidades privadas que contribuam para a discussão. E) Prof. Júlio

comunicou  que  vai  se  aposentar  em  janeiro  de  2018  e  pediu  que  já  sejam  tomadas

providências departamentais a respeito. Prof. Camilo agradeceu a contribuição dada pelo Prof.

Júlio ao DPSIC. F) Prof. Pedro Laureano informou sobre o Encontro de Psicologia. Prof. Diogo

informou sobre a retirada de dois  pontos de pauta “Relato da comissão de avaliação das

vagas do curso de medicina alocadas no DPSIC” e “Relatório final do pós-doutorado da Profa.

Maria Gláucia Pires Calzavara. (Relatora Profa. Cássia)”, sendo que o primeiro ponto de pauta

foi retirado pelo motivo de ausência na assembléia de um dos integrantes da comissão e o

segundo ponto de pauta foi  retirado porque a relatora não foi  comunicada da função.  Foi

colocado em votação e todos aprovaram a retirada dos dois pontos de pauta. Prof.  Diogo

pediu a inclusão do seguinte ponto de pauta: “Aprovação do ad referendum da realização da

pesquisa  intitulada  Gravidez  (In)  desejada?  O  acolhimento  na  rede  de  saúde  e  as



representações sociais de adolescentes gestantes usuárias do SUS de São João del Rei- MG,

coordenada pela Profa. Sheila”. A inclusão da referida pauta foi aprovada pelos 21 professores

presentes. 2) Programa de acompanhamento das pós-graduações – ações das unidades

acadêmicas (levantamento realizado pela PROPE).  Prof. Diogo falou sobre o questionário

enviado  pela  PROPE para  o  DPSIC e  disponibilizou  o  documento  no  departamento  para

consulta. Profa. Nivalda citou que a PROPE, através da pesquisa realizada, pediu a ajuda dos

departamentos pesquisados nas atividades da pós-graduação. Prof. Diogo disse que o DPSIC

tem duas entradas de alunos, sendo que o número de professores é baixo em relação ao

número  de  alunos  e  que,  com  a  proposta  do  doutorado  no  Curso  de  Psicologia,  seria

importante pensar a possibilidade de diminuir  a quantidade de alunos por entrada no curso ou

solicitar mais vagas para professores no departamento. Prof. Camilo disse que a sobrecarga já

vem sido discutida pelo ADUFSJ, mais se faz necessário que seja feito  um levantamento

quantitativo pelo departamento sobre o problema citado, para que seja pedido mudanças aos

setores  responsáveis  da  UFSJ.  Prof.  Júlio  disse  que  as  soluções  do  problema  seriam

aumentar a oferta de vagas para professores no DPSIC ou diminuir as entradas de alunos no

curso de psicologia. Prof. Neyfsom afirmou que é arriscado diminuir as entradas de alunos no

curso,  no  momento  em  que  o  Governo  Federal  quer  reduzir  as  vagas  de  alunos  nas

universidades  federais,  temendo  que  a  demanda  de  alunos  passe  a  ser  suprida  pelas

universidades  particulares.  Prof.  Diogo  sugeriu  que  isso  seja  abordado  nas  reuniões

pedagógicas.  Profa.  Nivalda também disse que pode colaborar nas reuniões pedagógicas.

Profa.  Kety  disse  que  existem  áreas  do  curso  de  psicologia  com  sobrecarga  de  aulas,

enquanto outras áreas têm pouca demanda de aulas. Profa. Matilde sugeriu que seja feito

estudo sobre a demanda de aulas dos professores de cada área. Prof. Diogo disse que isso

pode ser discutido na reunião pedagógica. 3) Aprovar validação das atividades do RADOC

para as datas de 24 de abril  de 2015 e  10 de março de 2016.  Prof.  Diogo disse que

normalmente os chefes de departamento pensam que apenas a aprovação dos Planos de

Trabalho dos professores serviria para iniciar os processos de progressão, entre outros. Mas a

Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD afirmou que é preciso ainda que sejam a

aprovadas as datas de validação das atividades do RADOC em assembleia departamental,

inclusive isso está citado em Regimento da UFSJ. Prof. Diogo sugeriu para os professores que

na primeira assembleia departamental de 2018, sejam apresentados os Planos de Trabalho e

a aprovação da data de validação das atividades do RADOC de 2018. Todas as deliberações

desse ponto de pauta foram aprovadas pelos 20 professores presentes. 4) Apresentar novo

Psicólogo  do  SPA:  Marcelo  Soares  Cotta.  Psicólogo  Marcelo  se  apresentou  aos

professores,  falando sobre as  demandas do Serviço  de Psicologia Aplicada – SPA.  Falou

sobre a solicitação de mobiliário novo à Pró-Reitoria de Admininstração - PROAD, que está

sendo  ajudado  pelo  departamento  e  alguns  professores.  Profa.  Gláucia  sugeriu  que  as

informações de estágios que vão para o SPA sejam encaminhadas também para o Marcelo.

Profa. Larissa informou que os estágios são feitos dentro e fora do SPA, e não somente fora,



conforme o Regimento do SPA. Prof. Celso disse que todo certificado de estágio tem que ser

arquivado no SPA e Profa. Adriana concordou. Profa. Matilde sugeriu que seja feita comissão

para que se discuta o  assunto do SPA.  Prof.  Diogo disse que posteriormente poderá ser

montada  a  comissão.  5)  Solicitação  de  uma  sala  maior  para  o  Núcleo  de  Estudo,

Pesquisa e Intervenção em Saúde - NEPIS (Prof. Walter e professores do NEPIS).  Prof.

Walter, juntamente com outros professores, enviou um documento ao departamento pedindo

uma sala maior para o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde – NEPIS. Prof

Diogo disse que a Reitoria ainda não decidiu o que vai fazer com as salas de aula que foram

desocupadas, então não adianta a assembleia discutir a utilização das novas salas. Profa.

Rosângela disse que o novo prédio que está sendo construído no Campus Dom Bosco estaria

destinado ao NEAD (Núcleo de Educação a Distância) e a outros departamentos, e não para o

SPA ou algum outro setor do DPSIC. Prof. Camilo falou que isso seria questão administrativa

da UFSJ e que não seria um assunto a ser debatido em assembleia departamental.  Prof.

Celso disse que quando os espaços forem ocupados por projetos, os professores mais antigos

precisam pensar também nos professores mais novos e não ocuparem todos os espaços.

Profa. Kety explicou que a ocupação de espaços para projetos é por tempo determinado e não

indeterminado.  Prof.  Neyfsom  disse  que  a  gestão  de  espaços  do  DPSIC  precisa  ser

melhorada,  com  critérios  claros  para  obtenção  de  salas  para  projetos.  Profa.  Larissa

questionou sobre as salas do anexo, que estão vazias. Prof. Diogo respondeu que elas serão

reformadas para  o  projeto  de  autismo,  por  isso  estão vazias.  Profa.  Cláudia  disse que a

Comissão de Espaço Físico da UFSJ trabalha da seguinte forma: professor solicita sala e se

existir  uma sala  vazia  que atenda  ao professor,  o  Espaço  Físico  atende  a  solicitação do

professor. Logo, se o DPSIC adotar um procedimento ou critério próprio para ocupação de

espaços, não dará certo, pois isso já foi tentado anteriormente e não deu certo. Prof. Neyfsom

disse  que  não  é  questão  de  sala  particular  de  professor,  mas  sim  salas  para  que  os

professores  realizem  seus  projetos.  Profa.  Kety  sugeriu  que  seja  formada  comissão  de

trabalho  para  discutir  a  ocupação  das  salas  que  serão  disponibilizadas  pela  Reitoria. 6)

Aprovação  do  ad  referendum  da  realização  da  pesquisa  intitulada  “Gravidez  (In)

desejada?  O  acolhimento  na  rede  de  saúde  e  as  representações  sociais  de

adolescentes gestantes usuárias do SUS de São João del Rei- MG”, coordenada pela

Profa. Sheila. Profa. Gláucia pediu para que a Profa. Sheila falasse sobre a pesquisa. O ad

referendum da realização da pesquisa da Profa.  Sheila foi  aprovado pelos 18 professores

presentes. O  Prof.  Diogo  informou  aos  professores  que  essa  foi  a  última  reunião  da

assembleia departamental do DPSIC no ano de 2017. Nada mais havendo a tratar eu, Júnio

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


