
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 001/2016 
 
 

No dia vinte e cinco do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 09h30minh, 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, Claudia Márcia 

Miranda de Paiva, Dener Luiz da Silva, Fernando Santana de Paiva, Fuad Kyrillos 

Neto, Júlio Eduardo de Castro, Larissa Medeiros Marinho dos Santos, Luiz Gonzaga 

Chiavegato Filho, Marcelo Dalla Vecchia, Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, 

Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Pedro Sobrino 

Laureano, Sheila Ferreira Miranda, Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. 

Justificaram a ausência os professores: Kety Valéria Simões Franciscatti, Cássia 

Beatriz Batista, Marina de Bittencourt Bandeira e Marco Antônio Silva Alvarenga. 1) 
informes: A) O Chefe do Departamento de Psicologia Prof. Diogo Antônio Bloes 

Chagas informou que seguirá o regimento interno do Departamento de Psicologia e 

fazendo a primeira chamada 09:30 e  a segunda chamada 10:00, caso não haja 

quorum a reunião será remarcada para próxima semana.  O Prof. Diogo leu as 

justificativas enviadas pelos seguintes professores: Cássia, Marco Antônio, Kety e 

Marina as quais foram aprovadas por todos. Haverá uma tolerância de 15 minutos 

após a segunda chamada para o professor chegar e poder assinar a lista de presença. 

Se o professor não comparecer à assembleia ou se a justificativa não for aprovada 

pelos membros, será cortado o ponto do professor. B) A Prof. Maria Nivalda informou 

que dia 03/,03 acontecerá a aula inaugural do mestrado em Psicologia, e  disse que 

será aberto um edital para professor permanente do mestrado. C) A Coordenadora do 

Curso Tatiana Cury Pollo informou que 3° etapa de inscrição agora é toda online, 

facilitando assim o serviço da coordenação. Ela também informou que 17 alunos não 

conseguiram vaga na disciplina Métodos de Pesquisa Qualitativa, a coordenação terá 

que abrir uma nova turma e precisará de um professor para lecionar a disciplina. O 

Prof. Marcelo sugeriu que o pedido de professor para disciplina passasse pela área 

social para ser discutido. O Prof. Diogo solicitou que a coordenação mande um e-mail 

o DPSIC solicitando o professor que ele enviará para área. D) A Profa. Adriana 

Guimarães informou que o agora o comitê de Ética só recebe os protocolos via 



plataforma Brasil, ela esclareceu que o termo que é gerado no sistema, precisa da 

assinatura do aluno e da Reitora, porém ficou decido que quem irá assinar o termo 

será o chefe do Departamento quando se tratar de pesquisas de professores e a 

coordenação do mestrado quando se tratar de alunos do mestrado. E) O Prof. Diogo 

reafirmou que quando os professores precisarem da assinatura do chefe de 

departamento, é para se programar, pois ele irá assinar com um prazo de 24 horas. 

Ele também informou que o concurso da área escolar será publicado em breve. A 

pauta foi lida e aprovada por todos. 1) Eleição para Chefe e Subchefe do 
Departamento de Psicologia: O Prof. Diogo informou que seu mandato como Chefe 

do Departamento de Psicologia acabou no dia 24/02/2016, e agora ele está como 

Chefe Pró-tempore até o final do mês de março para que ocorra a eleição. Ele disse 

que em função dos anos que ele ficou e por tudo que já aprendeu, ele irá se 

candidatar por mais um mandato. O Prof. Fuad informou que não irá se candidatar 

como subchefe, pois ele já esta como vice-coordenado do mestrado. O Prof. Luiz 

Gonzaga informou que tem interesse em ser subchefe, porém o ano que vem ele irá 

sair para pós-doutorado. O Prof. Diogo informou que irá enviar o edital para a 

instância responsável e assim que aprovado divulgará. O Prof. Camilo sugeriu que o 

Diogo ficasse mais um mandato e depois fosse feito um rodízio. 2) Manutenção da 
vaga da Profa. Rita Laura para o DPSIC: O Prof. Diogo informou que pediu a área 

escolar para fazer uma justificativa para a manutenção da vaga referente à 

aposentadoria da Profa. Rita Laura. O Prof. Dener informou que a área fez um 

documento com a justificativa.  A Profa. Tatiana disse que a vaga da Prof. Rita Laura é 

voltada para a escola. O Prof. Diogo informou que quando a vaga for aprovada será 

pedido aproveitamento de concurso para o segundo colocado do concurso da vaga da 

Profa. Maria Teresa. A Profa. Larissa esclareceu que para que o aproveitamento 

aconteça é preciso ter dois candidatos muito bons. O Prof. Diogo sugeriu que todos 

votassem para que a vaga permaneça na área escolar, foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade.  3) Sistematização da Aprovação do Plano de Trabalho 
para a próxima reunião: O Prof. Diogo informou que em reuniões anteriores foi 

sugerido que o plano de trabalho passe primeiro pelas áreas e estas organizassem a 

apresentação de forma mais reduzida, feita por relator. Após varias discussões foram 

colocadas duas opções para voto: 1º Que o plano de trabalho passe primeiro na área 

e depois apresentado por um relator e 2° Que o Plano de trabalho seja apresentado 

de individualmente, de forma reduzida e com limite de tempo, de modo que seja 



relatado somente as horas dedicadas a cada atividade.  Foi colocado em votação e 10 

votos para a 2° opção, 4 votos para 1°  opção e 1 abstenção. 4) Relatório final do 
estágio pós-doutoral Profa. Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo. Relator: 
Maria Gláucia Pires Calzavara: A Profa. Maria Gláucia Pires Calzavara relatou o 

pedido de aprovação do relatório final do estágio pós-doutorado da Profa. Maria de 

Fátima Aranha Queiroz e Melo, sendo favorável à aprovação. O Prof. Diogo colocou 

em votação e foi aprovado por todos. 5) Solicitação de permanência na sala no 
LAPIP até o final de junho de 2016 – Profa. Rita Laura Avelino Cavalcante: O 

Prof. Diogo informou que a Profa. Rita Laura Avelino Cavalcante solicitou ao DPSIC a 

permanência na sala 2.14 do LAPIP até junho de 2016 para finalizar projetos. O Prof. 

Fuad disse que como membro da comissão de espaço físico é difícil manter a sala, 

pois quando terminar o concurso os professores novos vão precisar da sala. O Prof. 

Luiz Gonzaga sugeriu colocar um prazo de 2 meses. O Prof. Diogo informou que irá 

consultar a assessoria jurídica para verificar se é viável ou não aprovar a utilização da 

sala pela professora 6) Aprovação do Projeto de Extensão: Identidade e 
diversidade de minorias sociais no CRAS do Bairro Sr. dos Montes: intervenção 
psicossocial com idosos e adolescentes, Profa. Sheila Ferreira Miranda: A prof. 

Sheila Miranda esclareceu para todos o objetivo do projeto. O Prof. Diogo colocou em 

votação e foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do 

Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por todos os 

presentes. 

 


