
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 010/2014 
 
 

No dia vinte e cinco do mês de outubro 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, Cássia Beatriz 

Batista, Cláudia Márcia Miranda de Paiva, Fuad Kyrillos Neto, Larissa Medeiros 

Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga Chiavegato Filho, Marcos Vieira Silva, Maria 

Amélia Cesari Quaglia, Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de Carvalho 

Freitas, Marina de Bittercourt Bandeira, Roberto Pires Calazans Matos, Sheila Ferreira 

Miranda, Tatiana Cury Pollo, Walter Melo Júnior. Justificaram a ausências os 

professores: Marcelo Dalla Vecchia, Rosângela Maria A. Camarano Leal, Júlio 

Eduardo de Castro, Maria Teresa Antunes Albergaria e Wilson Camilo Chaves. O 

chefe do DPSIC iniciou a assembleia colocando a pauta em votação, onde foi incluído 

alguns pontos nos informes. 1) informes: A) A Profa. Marina informou que houve a 

eleição para a Coordenadoria do Mestrado em Psicologia, que ela foi eleita como 

Coordenadora e a Professora Kety Valéria como Vice - coordenadora. A Profa. Marina 

informou que ficará no cargo até Julho de 2015, quando haverá uma nova eleição, na 

qual a Profa. Nivalda será candidata à coordenadoria. B) O Prof. Diogo lembrou as 

áreas que o dia 31/10/2014 é o último dia para enviar os encargos didáticos. A Profa. 

Larissa solicitou que os professores já coloquem as sugestões de horário. O Prof. 

Diogo disse que as áreas que a Profa. Aline Martins substitui é para colocar o nome 

de algum professor da área, pois o contrato dela vence em Dezembro de 2014 e só 

depois do vencimento do contrato que pode chamar os próximos colocados. O Prof. 

Diogo informou que apenas as professoras Marina e Maria Nivalda enviaram a tabela 

preenchida com os projetos de ensino, pesquisa e extensão, ele solicitou que os 

professores preencham e envie para o e-mail do departamento. 2) Solicitação de 
aprovação do Prof. Walter Melo Júnior para ministrar aulas na Pós-graduação 
Lato Sensu em Gestão Hospitalar: O Prof. Walter informou que esta aprovação para 

ministrar aulas na Pós-graduação Lato Sensu em Gestão Hospitalar, é a mesma feita 

na reunião anterior das professoras Sheila e Cássia. Ele ressaltou que entrou em 

contato com a Profa. Laila do Curso de Medicina e ela passou para ele todas as 

informações sobre a Pós-Graduação e o projeto. Foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade pela assembleia. 3) Aprovação do Projeto "Formação Pré-
Acadêmica: Diversidade e Equidade" para posterior encaminhamento ao CONEP 
- Interessada Sheila Ferreira Miranda: A Profa. Sheila expôs à Assembleia a 



respeito do Projeto “Formação Pré-Acadêmica: Diversidade e Equidade”. Ela e o Prof. 

Manoel Juará do DECIS entram no edital para realização de curso de extensão de 250 

horas de formação pré - acadêmica de acesso à pós-graduação. É um curso para 

graduados e licenciados para ter uma formação e consigam entrar nos mestrados e 

doutorados do país. Este curso é direcionado especificamente para negros, pardos, 

indígenas, pessoas com deficiências, transtornos globais. Foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pela assembleia 4) Relato sobre pedido de 
aproveitamento de concurso de Cíntia Aparecida Ataide (concurso público da 
UFRN - edital 018/2013- PROPESG, publicado no DOU no 114 de 17 de junho de 
2013): O Prof. Luiz Gonzaga relatou sobre o pedido de Aproveitamento de concurso 

de Cíntia Aparecida, e informou que ela não possui doutorado, apenas mestrado. Para 

ele este já é um ponto desfavorável para a aprovação do aproveitamento. Foi 

colocado em votação o relato do Prof. Luiz Gonzaga, do qual não aprova o pedido de 

aproveitamento de concurso da candidata Cíntia e foi aprovado por unanimidade pela 

assembleia. 5) Aprovação das bancas e os pontos para o concurso das áreas 
Psicologia e Direitos e Humanos e Avaliação Psicológica: A Profa. Marina relatou 

o encaminhamento da reunião da comissão da Ênfase A, informando o requisito 

básico, os pontos do programa e o plano de trabalho. Foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pela assembleia. A Profa. Adriana informou a lista dos 

nomes que serão convidados para compor a banca do concurso. O Prof. Diogo 

informou que é interessante que os professores da banca não tenham vínculos com 

os professores responsáveis pelo concurso. A Profa. Adriana informou que a Profa. 

Marina será a presidente da banca ela a suplente. Foi colocado em votação os nomes 

para banca e 16 professores foram a favor e 1 abstenção. A Profa. Maria Nivalda 

relatou o encaminhamento da reunião da comissão da Ênfase B, informando o 

requisito básico, os pontos do programa e o plano de trabalho. Após algumas 

discussões o requisito básico foi alterado para Graduação em Psicologia e Doutorado 

em Psicologia e áreas afins. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade 

pela assembleia. A Profa. Maria Nivalda informou a lista dos nomes que serão 

convidados para compor a banca do concurso, ela será a presidente e o Prof. Walter 

suplente. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pela assembleia. 6) 
Comissão de espaço físico: Sala para as Professoras Cássia Beatriz, Sheila 
Miranda, Larissa Medeiros e os novos professores: A Profa. Adriana informou que 

a comissão se reuniu e propôs que a Profa. Larissa voltasse para a sala dela no 

anexo e a sala dela no LAPIP ficaria disponível para a Profa. Cássia ou para a Profa. 

Sheila.  O Prof. Marcos Vieira sugeriu que a Profa. Larissa continue com a sala no 

LAPIP e na sala do anexo ela guarde os instrumentos do projeto, a Profa. Cássia 



continuaria na sala da Profa. Valéria e a Profa. Sheila na sala para Professor visitante 

que não esta sendo utilizada no momento, e a sala de computadores que é uma sala 

cumprida faria uma divisória e usaria ela para o novo Professor. O Prof. Diogo sugeriu 

que todos votassem na sugestão do Prof. Marcos Vieira. Foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pela assembleia. A Profa. Adriana disse que na próxima 

assembleia a comissão irá trazer a proposta para o outro professor novo. O Prof. 

Roberto sugeriu que em uma próxima Assembleia fosse discutido uma possibilidade 

de se pensar em um modo de ocupação da Psicologia nos espaços que irão vagar 

quando for construído o novo pavilhão de sala de aula no Campus. Após varias 

discussões ficou decidido que a comissão de espaço físico irá se reunir e mandar uma 

proposta por e-mail sobre este assunto. A Profa. Adriana sugeriu que discutissem 

sobre o Estacionamento no campus Dom Bosco. O Prof. Roberto sugeriu que levasse 

uma proposta para o CONSU para regularizar o estacionamento. Após varias 

discussões o Prof. Diogo sugeriu que o Prof. Roberto fizesse o documento para ser 

enviado para o CONSU. 7) Regularizar a entrega de relatórios referente aos 
atendimentos no SPA: O Prof. Diogo informou que verificou com o secretário do SPA 

e os alunos não estão entregando os relatórios. Ele sugeriu que o estágio fosse 

validado na Coordenadoria mediante a confirmação da entregada do relatório no SPA. 

A Profa. Larissa informou que o secretário Marcos criou um modo que assim que o 

aluno entrega o relatório o secretário Marcos entrega a declaração e depois ele 

encaminha o relatório para o SPA. O Prof. Diogo informou que o funcionário do SPA 

Luiz Carlos enviou para o DPSIC um modelo de relatório para ser preenchido, ele 

informou que enviará por e-mail para todos. Após varias discussões ficou decidido que 

a entrega do relatório continuará sendo na Coordenadoria do Curso de Psicologia. 8) 
Critério de afastamento para pós-doutorado (as áreas ficaram de enviar a ordem 
de saída para pós-doutorado): O Prof. Diogo sugeriu que fosse votado a ordem para 

saída para Pós- Doutorado, conforme foi decido pelas as áreas. Foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade pela assembleia. Nada mais havendo a tratar 

eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada 

por todos os presentes. 

 


