
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 003/2016 
 
 

No dia cinco do mês de maio 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: Antonio 

Paulo Angelico, Carlos Henrique de Souza Gerken, Cássia Beatriz Batista, 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, Marco Antônio Silva Alvarenga, Maria Amélia Cesaria 

Quaglia, Maria Gláucia Pires Calzavara, Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo, 

Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Pedro Sobrino Laureano, Roberto Pires Calazans 

Matos. Justificaram a ausência os professores: Rosângela Maria de Almeida 

Camarano Leal, Marcelo Dalla Vecchia, Marcos Vieira Silva, Adriana Guimarães 

Rodrigues, Wilson Camilo Chaves, Marina de Bittencourt Bandeira,Sheila Ferreira 

Miranda, Kety Valéria Simões Franciscatti e Walter Melo Júnior. O Prof. Diogo solicitou 

a votação para inclusão de dois ponto de pauta “Aprovação do Ad Referendum da 

Banca de promoção para Associado I do Prof. Walter Melo Júnior” e “Anuência do 

departamento para o Prof. Marco Antônio Silva Alvarenga coordenar atividades 

relacionadas a etapa de avaliação psicológica do Concurso de Edital No 008/2015 

para o provimento de vagas para a guarda municipal da Prefeitura de São João del-

rei”, a Profa. Maria Fátima solicitou que fosse incluso o ponto de pauta 

“Esclarecimentos dos critérios de aprovação da Plataforma Brasil”, foi colocado em 

votação e aprovado por todos 1) informes: A) O Prof. Carlos Henrique informou que o 

relatório de autoavaliação da UFSJ do ano de 2015 já esta pronto, mas antes de ser 

divulgado irá passar por uma revisão. B) O Prof. Marco Antônio informou que alguns 

planos de ensino ainda precisam ser ajustados para que o Colegiado possa aprovar. 

Ele também informou que precisa ter uma convenção para o uso da sala de teste, ele 

precisa de um relator e informou que estas são exigências do conselho. C) A Profa. 

Cássia informou que a Profa. Maria Margarete já está substituindo a Profa. Sheila e já 

começou a lecionar. Ela também informou que o NDE apresentou publicamente a 

proposta de revisão do currículo, segundo ela os alunos e os professores acharam a 

proposta transparente e flexível D) A Profa. Larissa informou que do dia 9 a 13 de 



maio acontecerá o concurso na área de Psicologia Escolar e Educacional. E) O Prof. 

Diogo informou que enviará a prestação de constas do ano de 2015 para todos. Ele 

esclareceu algumas condições quanto ao valor devolvido e quanto foi gasto no ano de 

2015. O Prof. Dener sugeriu que forma-se uma comissão para assessorar o chefe do 

DPSIC nos gastou do orçamento. O Prof. Diogo disse que não adiantaria montar 

comissão, pois não tem como fazer um planejamento sem saber quanto o 

Departamento irá receber. O Prof. Roberto sugeriu que poderia gastar a verba 

orçamentária com materiais permanentes. O prof. Diogo informou que tem data certa 

para comprar material permanente e o que aconteceu é que não avia sinalização de 

quanto entraria para o departamento até essa data. Quando a verba entrou na conta 

do departamento não podia mais fazer esse tipo de compra. O Prof. Diogo também 

informou que a manutenção da vaga da aposentaria da Profa. Rita Laura foi aprovada 

pelo CONSU. Ele também disse que a Profa. Sheila prorrogou sua licença para mais 

30 dias. Ele solicitou que os professores que ainda não entregaram o Plano de 

Trabalho, entreguem até o dia 09/05/2016. Ele solicitou que os professores 

coordenadores de área envie a tabela de distribuição de encargos didáticos até dia 

18/05/2016. O Prof. Diogo leu as justificativas dos professores que faltaram à 

assembleia anterior, e dos que faltaram nesta assembleia. Alguns professores 

questionaram a forma das justificativas, após varias discussões, ficou decido que este 

assunto entrara em pauta em um aproxima reunião. 1) Pedido de afastamento para 
pós-doutorado. Interessada: Profa. Maria Gláucia Pires Calzavara. Relator: Profa. 
Cássia Beatriz Batista: A Profa. Cássia Beatriz relatou o pedido de afastamento para 

pós-doutorado da Profa. Maria Gláucia Pires Calzavara, sendo favorável ao 

afastamento da mesma. A Profa. Maria Gláucia esclareceu algumas dúvidas 

referentes ao seu projeto de Pós- Doutorado. O Prof. Diogo colocou em votação e foi 

aprovado por todos o afastamento para pós-doutorado da Profa. Maria Gláucia. 2) 
Aprovação do Ad Referendum da Banca de promoção para Associado I do Prof. 
Walter Melo Júnior: O Prof. Diogo leu o Ad referendum referente a banca para a 

promoção para Associado I do Prof. Walter Melo Júnio. O Prof. Diogo colocou em 

votação e foi aprovado por todos. 4) Anuência do departamento para o Prof. Marco 
Antônio Silva Alvarenga coordenar atividades relacionadas a etapa de avaliação 
psicológica do Concurso de Edital No 008/2015 para o provimento de vagas para 
a guarda municipal da Prefeitura de São João del-rei: O Prof. Marco Antonio 

informou que ele foi convidado pela FAUF para coordenar atividades relacionadas a 



etapa de avaliação psicológica do Concurso de Edital No 008/2015 para o provimento 

de vagas para a guarda municipal da Prefeitura de São João del-rei. Ele disse que a 

FAUF comprou novos testes e estes teste poderá ser utilizados depois pelos 

discentes. O Prof. Diogo colocou em votação e foi aprovado por todos. 5) 
Esclarecimentos dos critérios de aprovação da Plataforma Brasil: A Profa. Maria 

de Fátima informou que a Plataforma Brasil possui alguns itens que ela não sabe 

como proceder. O Prof. Diogo informou que na Plataforma Brasil possui um link de 

perguntas e respostas. A Profa. Larissa informou que o problema não é a Plataforma 

Brasil e sim no Comitê de Ética em Seres Humanos. O Prof. Luiz sugeriu que fosse 

agendado uma reunião com a presidente do Comitê de Ética em Seres Humanos,  

Profa. Adriana Guimarães, para que ela faça alguns esclarecimentos. O prof. Luiz 

também informou que uma das soluções seria o comitê de ética criar modelos de  

justificativas. O Prof. Fernando disse que o comitê de Ética em Seres Humanos já esta 

providenciando os modelos de justificativa para facilitar. Ele informou que irá levar 

para o comitê todas as questões levantadas para que possam verificar. 6) Plano de 
ocupação do espaço físico do Departamento de Psicologia: O Prof. Fuad explicou 

a trajetória da comissão de espaço fisco até a construção do documento “ 

Planejamento estratégico de espaço Físico do Departamento de Psicologia” que será 

enviado ao Setor de espaço físico da UFSJ. O Prof. Roberto sugeriu que nas próximas 

Assembleias entre a discussão sobre o planejamento estratégico do DPSIC. Após 

varias discussões ficou decidido que o documento será enviado para ao setor 

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

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


