
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 004/2016

No dia Dezesseis do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 09h30minh, na sala 1.39,

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: 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,  Kety

Valéria  Simões  Franciscatti,  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Luiz  Gonzaga

Chiavegato Filho, Marco Antônio Silva Alvarenga, Marcos Vieira Silva, Maria Gláucia Pires

Calzavara,  Maria  de  Fátima  Aranha  de  Queiroz  e  Melo,  Maria  Nivalda  de  Carvalho

Freitas, Roberto Pires Calazans Matos, Tatiana Cury Pollo, Walter Melo Júnior e Wilson

Camilo Chaves. Justificaram a ausência os professores: Mariana de Bittencourt Bandeira,

Marcelo Dalla Vecchia, Sheila Ferreira Miranda, Adriana Guimarães Rodrigues e Pedro

Sobrino Laureano. O Prof. Diogo solicitou a votação para inclusão de três ponto de pauta

“Solicitação de aprovação  para afastamento do país para “Evento Cientifico” - Portugal.

Interessada:  Profa.  Tatiana  Cury  Pollo”,  “Pedido  de  afastamento  para  pós-doutorado.

Interessado: Carlos Henrique de Souza Gerken. Relator: Profa. Larissa Medeiros Marinho

dos Santos” e “Anuência do Departamento referente a participação do Prof. Walter Melo

Júnior, como  membro do Programa Interdisciplinar  de  Pós-Graduação em  Artes,

Urbanidade e Sustentabilidade – PIPAUS” Foi sugerido alteração na ordem da pauta, foi

colocado em votação e aprovado por todos 1) informes: A) O Prof. Roberto informou que

a escrita do edital para concurso de professor substituto da área clínica permitirá que se

inscreva  no  concurso  somente  os  graduados  em  psicologia  com  especialização  em

Psicologia  ou em áreas afins. Ele sugeriu que a escrita  do edital  seja alterada.  B) A

Coordenadora do Curso de Psicologia Profa. Tatiana informou que a grade horária para o

próximo semestre já  está pronta,  ela só esta aguardando a secretaria  Erica voltar  de

férias para enviar, ela disse que tentou seguir a necessidade de cada um, porém não foi

possível atender a todos. Ela também disse que até o dia vinte e quatro deste mês esta

aberto o edital de monitoria, mas não é certeza que todos irão conseguir monitores. A

Profa. Tatiana disse que foi criada uma comissão de Plano de Ensino, foi feito um modelo

detalhado que será enviado para todos. Finalizou informando que a secretaria do Curso

de Psicologia agora está com dois funcionário Erica e Jonas e está aberta de 09:00 às

21:00.  C) A Coordenadora do Programa de Pós- Graduação de Psicologia Profa. Maria



Nivalda   informou que mudou o  secretario  do mestrado.  Ela  disse  que foi  definido  a

importância da criação do Doutorado em Psicologia e sugeriu que fosse marcado uma

reunião no dia trinta deste mês para que o projeto seja apresentado a todos. D) O Prof.

Diogo  informou  que  já  foi  publicado  o  Edital  para  Professor  Substituto  na  área  de

Psicologia Clinica. Ele informou que a funcionaria Adriana Tury, assistente Social do SPA,

solicitou  ao DPSIC sua realocação para o Setor de Apoio  ao Servidor.  Ele disse que

aprovará o pedido de realocação com permuta imediata. O Prof. Dener sugeriu que venha

o Psicólogo da PROAE. O Prof. Roberto esclareceu que para isso o Chefe do DPSIC

precisa ter uma conversa com o Pró-reitor da PROAE. Também foi falado que existe um

Psicólogo aposentado, poderia solicitar a vaga para concurso. O Prof. Diogo disse que irá

buscar informações antes de aprovar a realocação.  O Prof.  Diogo leu as justificativas

enviadas  por  e-mail  pelos  professores  que  não  vieram  a  assembleias:  Mariana  de

Bittencourt Bandeira, Marcelo Dalla Vecchia, Sheila Ferreira Miranda, Adriana Guimarães

Rodrigues e Pedro Sobrino Laureano, as justificativas foram aprovadas por todos. E) O

Prof.  Roberto  sugeriu  a  alteração  na  ordem  dos  pontos  de  pauta.  Foi  colocado  em

votação: 12 professores foram a favor da mudança, 5 contra e 2 abstenções. 1) Anuência

do  Departamento  referente  à  participação  do  Prof.  Walter  Melo  Júnior, como

membro do Programa Interdisciplinar   de Pós-Graduação em Artes, Urbanidade e

Sustentabilidade  -  PIPAUS:  O  Prof.  Walter  explicou  sobre  sua  participaração  no

Programa Interdisciplinar   de Pós-Graduação em Artes, Urbanidade e Sustentabilidade.

Foi colocado em votação: aprovado por unanimidade.  2)  Solicitação de aprovação do

projeto "Residência Multiprofissional". Interessados: Prof. Walter Melo Júnior, Prof.

Luiz  Gonzaga  Chiavegato  Filho,  Prof.  Dener  Luiz  da  Silva  e  Profa.  Adriana

Guimarães  Rodrigues:  O  Prof.  Walter  informou  que  o  projeto  "Residência

Multiprofissional” está sendo criado desde o ano passado, e será enviado para aprovação

no Ministério da saúde e da Educação, assim que passar por todos os trametes na UFSJ.

É um projeto em parceria com a  Prefeitura de São João Del REI e com os cursos de

Psicologia, Farmácia, Enfermagem (IFET) e Educação Física. Foi colocado em votação:

aprovado por  unanimidade. 3)  Solicitação de aprovação  para afastamento do país

para “Evento Cientifico”  - Portugal. Interessada: Profa. Tatiana Cury Pollo: A Profa.

Tatiana esclareceu para todos sobre seu pedido de afastamento do pais. Foi colocado em

votação:  aprovado por unanimidade.  4)  Pedido de redistribuição do Prof.  Fernando

Santana  de  Paiva,  para  a  UFJF.  Relator:  Profa.  Cássia  Beatriz  Batista:  A  Profa.

Cássia Beatriz relatou o pedido  de redistribuição do Prof. Fernando Santana de Paiva,



para a UFJF, sendo favorável ao afastamento do mesmo, desde que o CONSU aprove a

manutenção da vaga na área do concurso para o DPSIC sem prejuízos à composição do

corpo docente. O Prof. Roberto informou que precisa ser pensada a condição que o país se

encontra atualmente, podendo não acontecer o concurso. Ele também disse que o concurso

que o Prof. Fernando foi aprovado ainda está em validade e não poderá fazer  um novo

concurso. O Prof. Roberto informou que consultou o currículo Lattes da segunda colocada

do  concurso  e  para ele,  ela  não  tem  perfil  para  a  pós-graduação.  Ele  sugeriu  que a

redistribuição do Prof. Fernando aconteça apenas quando o prazo de validade do concurso

terminar.  O Prof.  Fernando  esclareceu  algumas  dúvidas  referentes  ao seu pedido  de

redistribuição. O Prof. Diogo informou que ligou no setor de concurso e informaram que a

vaga de aposentadoria que a UFJF está disponibilizando não será perdida, pois se trata

de vaga de aposentadoria.  A Profa. Kety sugeriu que seja chamado o segundo colocado

do concurso. A Profa. Maria Nivalda sugeriu que fosse desvinculado os assuntos, que

fosse aprovado a redistribuição e depois fosse decidido se irá ou não chamar o segundo

colocado.  Após varias  discussões  foi  colocado  em votação  o  único  encaminhamento:

aprovação da redistribuição do Prof. Fernando juntamente com a convocação do segundo

colocado  do  concurso  CPD  nº071/2014,  foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por

unanimidade.  5)  Pedido  de  afastamento  para  pós-doutorado.  Interessado:  Fuad

Kyrillos Neto. Relator: Profa. Maria Gláucia Pires Calzavara:  A Profa. Maria Gláucia

relatou o pedido de afastamento para pós-doutorado do Prof. Fuad Kyrillos Neto, sendo

favorável ao afastamento do mesmo. O Prof. Diogo colocou em votação e foi aprovado

por todos o afastamento para Pós-Doutorado do Prof. Fuad Kyrillos Neto. 6)  Pedido de

afastamento para pós-doutorado. Interessado:  Carlos Henrique de Souza Gerken.

Relator:  Profa.  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos:  A  Profa.  Larissa relatou  o

pedido de afastamento para pós-doutorado do Prof. Carlos Henrique de Souza Gerken,

sendo favorável  ao afastamento  do mesmo.  O Prof.  Diogo colocou  em votação e  foi

aprovado por  todos o afastamento para  Pós-  Doutorado do Prof. Carlos  Henrique  de

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

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

  


