
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 009/2018

No dia primeiro de novembro de dois mil e dezoito, às 09h00min, na sala 1.98 do Campus Dom

Bosco  da  Universidade  Federal  de  São  João  del-Rei,  realizou-se  a  Reunião  ordinária  da

Assembleia Departamental do Departamento de Psicologia - DPSIC sob a presidência do Chefe

de Departamento, Prof.  Celso Francisco Tondin. Estavam presentes os seguintes professores:

Adriana Guimarães Rodrigues, Antonio Paulo Angelico, Cássia Beatriz Batista e Silva, Dener Luiz

da Silva, Diogo Antônio Bloes Chagas, Isabela Saraiva de Queiroz, José Rodrigues de Alvarenga

Filho,  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Lucas  Cordeiro  Freitas,  Marco  Antônio  Silva

Alvarenga, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Mário César Rezende Andrade, Mônia Aparecida

da  Silva,  Neyfsom Carlos  Fernandes  Matias,  Rosângela  Maria  de  Almeida  Camarano  Leal  e

Tatiana  Cury  Pollo.  Justificativas  de  ausência: Os  professores  Fuad  Kyrillos  Neto,  Wilson

Camilo  Chaves,  Maria Gláucia Pires Calzavara,  Roberto Pires Calazans Matos e Walter  Melo

Junior, por estarem participando da Banca de Seleção do Mestrado do PPGPSI; e Profa. Cláudia

Márcia  Miranda  de  Paiva,  em  função  de  estar  com  problema  de  saúde.  As  justificativas  de

ausência dos professores citados foi aprovada pelos 17 professores presentes. A Profa. Matilde

Agero Batista teve sua solicitação de afastamento para viagem ao exterior aprovada, a fim de

participar do Colóquio Internacional de Saúde mental e trabalho em Cuba, o que justifica a sua

ausência na presente assembleia. Professora Cássia solicitou esclarecimentos ao DPSIC sobre o

Plano  de  Capacitação  Docente  e  saídas  para  o  Pós-Doutorado. 1.  Encargos  Didáticos

Psicologia  2019/1:  Prof.  Celso  solicitou  que  os  Coordenadores  de  Área  fizessem um breve

resumo  de  como  foram  distribuídos  os  encargos  em  suas  áreas.  Prof.  Marco  Antônio,

Coordenador da Área Clínica, informou que não ocorreram problemas em sua área e que enviará

a planilha completa ao DPSIC em substituição a que foi apresentada antes desta assembleia.

Profa. Larissa, Coordenadora da Área Escolar, informou que não ocorreram problemas em sua

área.  Prof.  José,  Coordenador  da Área Social,  informou que o procedimento em sua área foi

tranquilo, porém houve dúvida quanto à carga horária destinada aos professores que orientam

estágios básicos e outro contratempo é que a Profa. Sheila não comparece às reuniões e não

responde e-mails. Profa. Tatiana explicou que os professores recebem 18 horas semestrais por

cada grupo de estágio básico. Prof. Paulo, Coordenador da Área Experimental, informou que não

ocorreram  problemas  na  distribuição  de  encargos  em  sua  área.  Prof.  Lucas  prevê  possível

aumento de encargos para a área Experimental nos próximos semestres, em função de eventuais

encargos extras dos professores da área com a reformulação do currículo da graduação (novos

estágios e disciplinas eletivas) e com a saída da Profa. Marina Bandeira das disciplinas da Pós-

Graduação, que são de domínio dos professores da área Experimental. Profa. Tatiana se dispôs a

ministrar  algumas  disciplinas  para  a  área  experimental,  caso  seja  preciso.  Profa.  Nivalda,

representando a Área do Trabalho, informou que está ocorrendo problemas na distribuição dos

encargos nesta área, pela diferenciação entre trabalho e capital,  pois cada professor tem sua

abordagem e fica difícil de atender as abordagens uns dos outros. Profa. Rosângela informou que

quando o Prof. Luiz Gonzaga foi aprovado em concurso do DPSIC, o edital continha o perfil da



vaga, mas como a publicação no DOU estava ficando cara para a UFSJ, este item deixou de ser

especificado em edital, passando a constar apenas que o perfil de determinada vaga foi aprovado

em assembleia departamental, como se deu no caso do concurso do qual a Profa. Matilde foi

aprovada.  Então,  leu  o  perfil  aprovado  na  assembleia  para  a  vaga  na  qual  ocupado  pela

professora Matilde:  Perfil do candidato: Formação em Psicologia, Doutorado em Psicologia ou

Psicologia Social ou Psicologia do Trabalho e das Organizações ou Administração ou Engenharia

de  Produção  ou  Sociologia  ou  Educação  ou  áreas  afins  à  Psicologia  Organizacional  e  do

Trabalho. Os candidatos aprovados nesta vaga deverão apresentar domínio didático-pedagógico

na área de Psicologia  Organizacional  e  do Trabalho,  a qual  engloba  as seguintes  disciplinas

ligadas a diferentes cursos de graduação atendidos pelo Departamento de Psicologia: Psicologia

aplicada à administração, Psicologia aplicada ao trabalho (Engenharias),  Psicologia geral e da

comunicação (Jornalismo). Além disso, deverá colaborar na oferta de estágios supervisionados

em Psicologia Organizacional e do Trabalho, bem como no fortalecimento do Programa de Pós-

Graduação do Departamento de Psicologia.  Profa. Rosângela considerou que a aprovação da

professora foi um erro de seleção tendo em vista que a professora Matilde não quer assumir os

encargos  didáticos  para  qual  ela  foi  aprovada.  Prof.  Marco  Antônio  disse  que  estava  sendo

indelicada a forma como a área do trabalho estava interpretando o perfil da vaga da professora

Matilde. Profa. Nivalda disse que se sentia desconfortável em ter que discutir os encargos da área

sem  a  presença  da  professora  Matilde,  que  é  uma  excelente  profissional.  Profa.  Rosângela

ressaltou que defendeu a vaga para a Psicologia do Trabalho e que o perfil aprovado poderia

assumir sim os encargos em outros cursos. A professora disse que a questão da distribuição dos

encargos estava sendo colocada na assembleia tendo em vista a impossibilidade de um diálogo

na área com a professora Matilde. Prof. Diogo entendeu que os professores da área do trabalho

querem dizer que o equívoco ocorreu no edital e não no perfil da vaga que foi aprovado. Prof.

Celso disse que os próximos perfis das vagas devem ser descritos detalhadamente nas atas do

DPSIC, para que sejam evitados problemas futuros. Prof. Celso disse que as disciplinas do Prof.

Marcio Baccarini Viegas, que informou que irá se aposentar em janeiro de 2019, provavelmente

serão atendidas pelo Departamento de Engenharia de Biossistemas e Departamento de Medicina.

Profa. Cássia disse que NDE fará uma sugestão de perfil para esta vaga conforme a mudança

curricular  prevista.  Prof.  Celso leu a planilha  dos encargos didáticos que estava projetada no

quadro da sala, destacando disciplinas pendentes de designação de professor. As pendências

passaram então a serem debatidas. Pelo fato de haver turmas de estágios básicos sem professor

indicado,  Profa.  Tatiana  disse  que  o  Curso  de  Psicologia  não  poderia  ficar  descoberto  para

atender o Curso de Medicina. Acrescentou que seria indicado que a professora Sheila assuma

disciplinas da Medicina as quais ela ficará responsável no caso de que seja aprovado seu pedido

de  remoção  para  aquele  Departamento,  e  que  os  professores  da  área  social  assumam  as

disciplinas do Curso de Psicologia. Prof. Marco Antônio concordou com a Profa. Tatiana e pediu

para  que  a  área  social  revisse  seu  posicionamento,  priorizando  as  disciplinas  do  Curso  de

Psicologia. Profa. Cássia disse que área social está há três anos com a questão dos encargos da



Medicina por resolver pelo DPSIC já que o compromisso com este curso não é apenas desta área.

Ainda destacou o aumento de encargos didáticos ocorridos em 4 áreas do DPSIC em função da

separação dos estágios básicos de algumas disciplinas. Profa. Tatiana se manifestou em relação

à soberania da área para decidir as disciplinas a serem ministradas, e se ofereceu para ministrar a

disciplina  Estágio de Observação em Contextos  de Desenvolvimento.  Prof.  Diogo assinalou a

importância de colocar professores efetivos nos estágios básicos, e que a Profa. Sheila deveria

participar das reuniões da área. Por fim, disse que é preciso pensar a questão dos professores da

área social  para os estágios do curso.  Profa.  Nivalda argumentou quanto à obrigação que os

professores do DPSIC têm com o Curso de Psicologia. Prof. Marco Antônio falou sobre a questão

do sofrimento de gestão e disse que a área é soberana para a escolha dos encargos, mas pediu

que a área repensasse sua decisão. Prof. Celso disse que mais do que pensar na Profa. Sheila

individualmente,  é  necessário  a  área  social tomar  a  decisão  sobre  os  encargos  didáticos

pensando na formação oferecida aos alunos da Psicologia. Prof. Lucas disse que a ausência da

Profa. Sheila nas reuniões da área de Social pode criar dificuldades para a própria área nas suas

decisões e ao DPSIC. Prof. Celso disse que conversará com a Profa. Sheila sobre isso. Ao final,

foi indicado que as áreas Social e Trabalho deveriam encaminhar ao DPSIC os encargos didáticos

revistos, de acordo com as discussões feitas na presente assembleia.  Profa.  Nivalda solicitou

espaço  para  tratar  sobre  manifestações  de  difamação  de  alunos  e  docentes  do  Curso  de

Psicologia que circulam em redes sociais, inclusive de autoria de um ex-aluno. Distribuiu entre os

presentes cópia desses materiais e solicitou manifestação da assembleia. Profa. Tatiana disse

que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação pediu aos professores para acalmarem os alunos,

tendo em vista o clima eleitoral acalorado que ainda perdura. Prof. Dener disse que através de

redes  sociais  a  fofoca,  que  já  existia,  passou  a  ser  disseminada  sem  controle,  e  que  os

professores e alunos precisam desconsiderar essas fofocas, não dando importância a elas. Profa.

Larissa informou que a  Ouvidoria  da UFSJ  se dispôs  a  receber  denúncias  dos alunos  sobre

abusos cometidos no âmbito universitário.  Informou que o Serviço de Psicologia Aplicada está

atendendo alunos que estiverem sofrendo algum tipo de violência, citando a professora Cássia na

articulação desta atividade. Ela disse ainda que o problema não estava apenas nas redes sociais,

mas também nas ruas, onde há alunos sendo agredidos. A pedido do Prof. Celso, Profa. Larissa

elaborará, em conjunto com alunos, uma nota pública sobre o assunto. Nada mais havendo a

tratar eu, Júnio César Brandão, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por todos os

presentes.


