
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 005/2016

No dia trinda do mês de junho 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, Dener Luiz da Silva, 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,  Marcelo Dalla Vecchia, Maria

Amélia Cesari Quaglia, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Roberto Pires Calazans Matos,

Rosângela  M.  A.  Camarando  Leal,  Tatiana  Cury  Pollo,  Walter  Melo  Júnior  e  Wilson

Camilo  Chaves.  Justificaram  a  ausência  os  professores:  Carlos  Henrique  de  Souza

Gerken,  Maria  Gláucia  Pires  Calzavara e  Fernando Santana de Paiva. O Prof.  Diogo

solicitou  a  votação  para  inclusão  de  um ponto  de  pauta  “Pedido  de  realocação  da

Assistente  Social  Adriana  Tury.  Foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por  todos 1)

informes:  A) A coordenadora  do Curso de Psicologia  Profa.  Tatiana informou que  o

sistema para lançar disciplinas já fechou e o diário fechará no dia 09/07, ela informou que

o Prof. Marcelo ficará no seu lugar como coordenador do curso de Psicologia no período

de 18 a 31 de julho. B) O Prof. Marcos Vieira informou que a UFMG está promovendo

uma exposição no museu do conhecimento, com parceria com a UFSJ, e comunicou que

já  entrou com seu  pedido  de aposentadoria.  C)  A Profa.  Maria  Amélia  informou que

entrará  com o  seu  pedido  de  aposentadoria  ainda  este  semestre.  D)  O Prof.  Wilson

Camilo  informou  que  na  reunião  do  CONSU o  reitor  esclareceu  sobre  os  problemas

envolvendo a FAUF. E) O Prof. Dener informou que no dia 01/07 acontecerá a 1° Amostra

de  Pratica  de  Psicologia  Escolar  na  UFMG e  ele  e  alguns  alunos  apresentarão  três

projetos. F) O Prof. Roberto Calazans informou que na reunião do CONEP foi aprovado o

documento  que   Regulamenta  a  Certificação  de  Atividades  de  Iniciação  Científica

Voluntária. Agora os próprios Departamentos poderão aprovar os projetos na assembleia.

A forma dessa aprovação, cada departamento poderá decidir. O Prof. Dener sugeriu que

entre  como  ponto  de  pauta  na  próxima  assembleia  este  assunto.  G)  A  Profa.  Maria

Nivalda  informou  que  será  publicado  o  edital  para  seleção  de  mestrado  2017.  2)

Anuência para participação dos Professores na proposta de criação do Doutorado

em Psicologia: A Profa. Maria Nivalda informou que em conversa com os professores do

mestrado foi discutida a importância de criar o Doutorado em Psicologia. Para a criação



do Doutorado é preciso vários tramites internos e depois ser aprovado pela CAPES. Este

projeto será enviado até dia 08/07. A Profa. Maria Nivalda esclareceu algumas duvida

quanto à proposta de criação do Doutorado. Foi discutido sobre os critérios da CAPES,

sobre a entrada de novos professores,  sobre a necessidade de reuniões para discutir

como o departamento pode crescer e a urgência de fazer um planejamento estratégico do

Departamento. O Prof. Diogo colocou em votação a ideia de fazer uma reunião para tratar

de assuntos formais e outra com ponto de pauta específica, foi colocado em votação e

aprovado por todos. O Prof. Diogo colocou em votação a aprovação da Anuência para

participação dos Professores na proposta de criação do Doutorado em Psicologia,  16

professores  foram a  favor  e  1  abstenção.  3)  Definição dos pontos  e  perfil  para  o

concurso referente a vaga de aposentaria da Profa. Ivanize Valéria dos Santos Lima

Moreno:  O Prof. Diogo informou que a área teve que se reunir para discutir o perfil do

edital para substituto que contemplará o afastamento para Pós-doutorado da Profa. Maria

Glaucia, aposentadoria da Profa. Ivanize e Afastamento pra Pró-reitor do Prof. Roberto,

sendo que ainda não conseguiram fazer o documento para a manutenção da vaga da

Profa.  Ivanize.  O Prof.  Wilson Camilo  informou que por não ter  professor da área da

Profa. Ivanize o chefe do Departamento juntamente com área precisa se reunir para fazer

o documento. O Prof. Luiz Gonzaga sugeriu pedir que a Profa. Ivanize contribua para a

construção do documento. Ficou decidido que a área clinica irá se reunir e construir o

documento para ser levado na  assembleia.   4) Pedido de realocação da Assistente

Social Adriana Tury: O Prof. Diogo informou que a funcionário Adriana Tury, assistente

social do SPA, solicitou ao Departamento de Psicologia sua realocação para o setor de

apoio ao servidor,  ele esclareceu que entrou em contato com a PROGP para saber a

possibilidade de enviar um psicólogo ou um assistente social para substituí-la, mas a Pró-

reitora informou que não tem nenhum servidor com esta formação e que por mais que

seja colocado “permuta imediata” não terá servidor para substituí-la. O Prof. Dener pediu

esclarecimento se existe alguma parceria dela com algum professor do DPSIC. O Prof.

Diogo  informou que,  no  momento,  ela  não  possui  parceria  com nenhum projeto  dos

professores do DPSIC e esclareceu quais são as funções dela no SPA. O Prof. Marcos

Vieira sugeriu que o Chefe do Departamento tenha uma conversa com a Pró-reitora da

PROGP para definir o perfil dos funcionaria do SPA. O Prof. Diogo sugeriu que quando os

professores estiverem escrevendo os projetos, pensar em incluir  a assistente social. O

Prof. Roberto disse que no SPA tem um serie de atividade que ela pode ser inclusa. Após

deliberações foi votada a seguinte proposta  “o Departamento de Psicologia não aprovar a



realocação da funcionaria Adriana sem que tenha um psicólogo ou assistente social para

substituí-la, imediatamente”. Foi colocado em votação e aprovado por todos.  Nada mais

havendo a tratar eu, Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada,

será assinada por todos os presentes.

    


