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No dia nove do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 09h00minh, na sala 2.41, 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, Cássia Beatriz Batista, Cláudia Márcia 

Miranda de Paiva, 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 Teresa Antunes Albergaria, Marina de 

Bittercourt Bandeira, Pedro Sobrino Laureano, Rita Laura Avelino Cavalcante, 

Rosângela Maria A. Camarano Leal, Sheila Ferreira Miranda, Tatiana Cury Pollo, 

Walter Melo Júnior  e Wilson Camilo Chaves. Justificaram a ausências os professores: 

Roberto Pires Calazans Matos e Carlos Henrique de Souza Gerken. O chefe do 

DPSIC iniciou à assembleia colocando a pauta em votação, onde foi incluído alguns 

pontos nos informes e modificado a ordem da pauta. 1) informes: A) A Profa. Larissa 

informou que tem acontecido reuniões da Câmera de Ensino tentando mexer nas 

resoluções, uma das resoluções é a desvinculação de aluno e será votado na reunião 

da congregação. B) A Profa. Tatiana informou que a Comissão de Ética já esta 

funcionando novamente e se algum professor tiver com pendência é para enviar e-

mail. C) A Profa. Cássia informou que ela e Profa. Sheila estão organizando uma 

atividade no dia 22 de outubro sobre Minorias sociais e saúde numa articulação e 

influência do curso de Medina aberto a toda comunidade. D) O Prof. Diogo informou 

que irá enviar um formulário para ser preenchido com os projetos de pesquisa, ensino 

e extensão para colocar no site da UFSJ na página do DPSIC. 2) Solicitação de 
aprovação do Projeto Centro de Estudos e Prática em Saúde e Segurança do 
Trabalhador – CEPRASST. Interessados: Profa. Rosângela e Prof. Luiz Gonzaga: 
A Profa. Rosângela expôs à Assembleia a respeito do Projeto “Centro de Estudos e 

Prática em Saúde e Segurança do Trabalhador – CEPRASST”, que é uma parceria 

que envolve pesquisadores das Universidades Fundacentro/MG, Universidade Federal 

de Itajubá/UNIFEI, Universidade Federal de São João Del Rei/UFSJ, Universidade 

Federal do Espírito Santo/UFES, Escola Sindical 7 de Outubro e a Universidade 

Federal de Minas Gerais/UFMG para pensar nas ações de saúde do trabalhador e 

apresentou o objeto da proposta. O Prof. Diogo Diogo sugeriu que votasse a parceria 



da UFSJ no Projeto exposto pela Profa. Rosângela. Foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pela assembleia. 3) Solicitação de aprovação do projeto 
"Implementação do Curso de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas do 
Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas (CRR) 
da UFSJ". Interessado: Prof. Marcelo Dalla Vecchia: O Prof. Marcelo Dalla Vecchia 

expôs à Assembleia a respeito do projeto "Implementação do Curso de Atenção 

Psicossocial em Álcool e Drogas do Centro Regional de Referência para a Formação 

em Políticas sobre Drogas (CRR/UFSJ)", que foi submetido para o Edital de 

Chamamento Público n. 008/2014-SENAD-MJ, solicitando aprovação para 

formalização futura de Termo de Cooperação. Apresentou o objeto da proposta, as 

entidades partícipes, o valor estimado do projeto, as obrigações das partes e os 

resultados esperados. Em discussão, a Assembleia aprovou por unanimidade o 

desenvolvimento do projeto. 4) Deliberação sobre o concurso de duas vagas para 
o Departamento de Psicologia (Resultado da reunião das ênfases): A Profa. 

Larissa relatou o encaminhamento da reunião da Ênfase B. Os Professores que se 

reuniram da ênfase B decidiram por consenso que o perfil para uma das vagas seria 

“Psicologia e Direitos humanos”. A Profa. Adriana sugeriu que nos pontos para o curso 

ficasse mais explicito a questão da Jurídica voltada para o estatuto dos idosos, 

medidas sócios existenciais, trabalho em rede. A Profa. Rita Laura informou que para 

um concurso é extremamente complicado atender todos estes pontos, pois nos dias 

de hoje é difícil achar alguém que atenda este perfil. O Prof. Luiz sugeriu que 

desdobrasse mais os pontos e pensasse também na política pública. A Profa. Cássia 

esclareceu que estes não são os pontos para o curso, são sugestões para a banca. A 

Profa. Maria Teresa informou que para ela Direito Humanos é o eixo básico para 

pensar a psicologia, por que não da pra construir determinado instrumento psicológico 

sem levar em conta o sujeito ao quais estes instrumentos vão ser submetidos. Para 

ela o perfil não é amplo demais. Ela falou sobre o Guia para regulamentação do 

exercício profissional da psicologia. Para a Profa. Rosângela os direitos humanas 

seria uma orientação que precisa perpassar todas as áreas. Para ela é preciso 

repensar no currículo. A Profa. Tatiana sugeriu que fosse montada uma comissão 

para discutir os pontos e que nesta assembleia seja aprovado o perfil. Após algumas 

discussões o Prof. Diogo sugeriu que votasse no perfil “Psicologia e Direito Humano”, 

foi colocado em votação e 18 professores a favor e 1 abstenção. A comissão foi 

formado por Walter, Maria Nivalda, Luiz Gonzaga e Rita Laura, que irão fazer os 

pontos para concurso e caso alguém querem mandar algum sugestão é para enviar 



para o Prof. Walter, foi colocado em votação e 21 professores a favor e 1 contra, na 

próxima assembleia será aprovado os pontos.   

A Profa. Marina relatou o encaminhamento da reunião da Ênfase A. Os Professores 

que se reuniram da ênfase A decidiram por consenso que o perfil para uma das vagas 

seria “Avaliação Psicológica”. A Profa. Adriana sugeriu que unisse os pontos de 

psicometria, e para ela a área de aplicação precisa ser melhor contemplada. Para a 

Profa. Maria Teresa a avaliação psicológica não deveria ficar restrita apenas em 

instrumentos de medida, para ela é preciso começar a construir uma ideia de 

avaliação psicológica para além da avaliação psicológica de medida, pensar em uma 

avaliação psicológica mais contextualizada. A Profa. Ivanize sugeriu mudanças em 

alguns pontos para o concurso. O Prof. Diogo informou que leu a cartilha do CFP e 

para ele tem pontos que precisam ser pensados, os conteúdos precisam ser 

programados baseados nos contextos. Após algumas discussões o Prof. Diogo 

sugeriu que votasse no perfil “Avaliação Psicológica”, foi colocado em votação e 20 

professores a favor e 1 abstenção. A comissão foi formado por Ivanize, Maria Teresa, 

Marina, Adriana, Maria Gláucia, Tatiana e Claudia, que irão fazer os pontos para 

concurso e caso alguém queira mandar alguma sugestão é para enviar por e-mail, foi 

colocado em votação e 21 professores a favor, na aproxima assembleia também será 

aprovado os pontos. 5) Sala para as Professoras Cássia Beatriz e Sheila Miranda: 
O Prof. Diogo sugeriu que a Comissão de espaço físico se reunissem para fazer o 

levantamento de espaços para na próxima assembleia decidir uma sala para as 

professoras. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a 

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

 


