
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 006/2016

No dia Dezoito do mês de agosto 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,  Cássia Beatriz Batista,  Cláudia Márcia Miranda de

Paiva,  Celso Francisco Tondin, 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,

Marcelo Dalla Vecchia, Maria de Fátima A. Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho

Freitas,  Marina  de  Bittencourt  Bandeira,  Neyfsom  Carlos  Fernandes  Matias,  Pedro

Sobrino Laureano,  Roberto Pires Calazans Matos,  Rosângela M.  A.  Camarando Leal,

Sheila Ferreira Miranda, Tatiana Cury Pollo, Walter Melo Júnior e Wilson Camilo Chaves.

O  Prof.  Diogo  solicitou  a  votação  para  inclusão  dos  pontos  de  pauta  “Pedido  de

Redistribuição do Prof. Lucas Cordeiro Freitas da Universidade Federal de Alagoas para a

Universidade Federal de São João Del Rei”  e “Aprovação dos relatórios de Manutenção

das  Vagas  referente  às  aposentarias  dos  Professores  Maria  Amélia  Cesari  Quaglia,

Marcos Vieira Silva, Valéria Heloisa Kemp e Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno” . O

Prof.  Diogo  justificou  o  porquê  de  não  ter  aprovado  a  inclusão  do  ponto  de  pauta

solicitada pela Profa. Marina, “Pedido de Redistribuição do Prof. Lucas Cordeiro Freitas

da Universidade Federal de Alagoas para a Universidade Federal de São João Del Rei”. O

Prof.  Diogo  informou  que,  segundo  a  resolução  vigente  N.  047,  o  processo  de

redistribuição não poderia ser realizado como vinha sendo feito.  O Prof. Roberto informou

que como o chefe do Departamento não deu o andamento no processo de redistribuição,

a Assembleia tem autonomia para decidir. O Prof. Diogo esclareceu que ligou no setor

responsável e foi informado que não precisaria ter pressa, que algumas semanas não

iriam prejudicar o processo, pois caso fosse aprovada a redistribuição do professor,  o

mesmo só poderia entrar em exercício depois do período da eleição. O Prof.  Roberto

disse  que  o  processo  de  redistribuição  demanda tempo,  mas  os  trâmites  internos  já

podem ser providenciados. A Profa. Adriana informou que a comissão para avaliação do

pedido de redistribuição precisa ser neutra. A Profa. Tatiana ressaltou que quando se trata

de redistribuição e perfil de vaga sempre foi resolvido nas áreas. O Prof. Diogo informou

que  o  fato  da  Prafa.  Marina  fazer  parte  da  banca  e  ser  relatora  do  processo  de

redistribuição poderia caracterizar conflito  de interesse.  O Prof.  Diogo informou que a

Profa. Marina solicitou consulta a PROGP sobre a possibilidade de conflito de interesse,



a  PROGP  enviou  e-mail  ao  departamento  recomendando  a  não  participação  da

professora na banca. O Prof. Diogo mostrou e-mail enviado para o departamento e falou

que essa condição pesou para não colocar o ponto em pauta.  A Profa. Marina disse que

telefonou para a PROGP e que foi informada por eles de que não há nada escrito na

resolução de redistribuição de docente que determine a composição da banca ou que

impeça a participação de qualquer docente na banca pois a resolução não se refere a

conflito  de interesse.  Após várias discussões foi  colocado em votação a inclusão dos

seguintes pontos de pauta: “Aprovação dos relatórios de Manutenção das Vagas referente

às  aposentarias  dos  Professores  Maria  Amélia  Cesari  Quaglia,   Marcos  Vieira  Silva,

Valéria  Heloisa  Kemp  e  Ivanize  Valéria  dos  Santos  Lima  Moreno”;  “  Aprovação  da

comissão de avaliação do pedido de redistribuição” e “Pedido de Redistribuição do Prof.

Lucas Cordeiro Freitas da Universidade Federal de Alagoas para a Universidade Federal

de São João Del Rei ”.  Foi colocado em votação e aprovado por todos a inclusão dos

pontos de pauta.  1) informes: A) O Prof. Diogo apresentou os novos professores Celso

Francisco  Tondin  e   Neyfsom  Carlos  Fernandes  Matias  da  área  Escolar.  B)  A

Coordenadora do Curso de Psicologia Profa. Tatiana Cury informou que os planos de

ensino serão aprovados na segunda-feira, ela solicitou que aqueles professores que ainda

não enviaram o plano de ensino enviem o quanto antes. C) A Coordenadora do Programa

de Pós-Graduação em Psicologia Profa. Maria Nivalda informou que o mestrado está em

processo de seleção de novos alunos. D) A Profa. Adriana informou que a sede do Comitê

de Ética em Seres Humanos será no Campus Dom Bosco na antiga sala do PET filosofia.

E)  A Profa.  Cássia  informou  que  será  marcado  uma  reunião  do  NDE  para  expor  a

proposta  para  a  revisão  da  matriz  curricular  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  de

Psicologia.  F)  O  Prof.  Diogo  informou  que  foi  enviado  por  e-mail,  para  todos  os

professores, a solicitação de verificação de software. Ele solicitou que cada professore

verifique seus computadores e informe ao NTINF se possui ou não a licença do software.

O Prof. Diogo também informou que conforme memorando enviado pela PROGP, todos os

servidores docentes e técnico-administrativos foram convocados para o treinamento no

Módulo Férias do SIGRH, que ocorreu no dia 10/08/2016, as 14 horas. Neste treinamento

foi  informado  que  a  partir  de  agora  todos  os  Docentes  e  técnico-administrativos  são

responsáveis pela marcação e alteração das férias, que será realizada exclusivamente no

referido módulo. A solicitação para alteração das férias deverão ser feitas no módulo com

60 dias de antecedência. Ele ressaltou que será enviado para todos os e-mails o Manual

de Acesso ao Sistema de Férias/SIGRH, que explica detalhadamente passo a passo para

a marcação e alteração das férias exercício 2017, sendo que todos os docentes e técnico-

administrativos terão até o dia 19/09/2016 para fazer a marcação das férias do exercício



2017.  PAUTA: 1)  Pedido de anuência para participação do Prof. Celso Francisco

Tondin no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Comunitária

da  Região  de  Chapecó:  O Prof.  Celso  esclareceu  que  ainda  possui  orientações  de

mestrado  no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Comunitária da

Região de Chapecó. Ele explicou que o Coordenador do programa tem interesse em fazer

um convênio com a UFSJ para que o Prof. Celso possa terminar as orientações. O Prof.

Roberto informou que na resolução do CONEP 012 de 2016 fala sobre a “colaboração

esporádicas”, ele sugeriu que o Prof. Celso veja a resolução para verificar se é preciso

mesmo um convênio. O Prof. Fuad sugeriu que é importante informar que este convênio

será o  fechamento de trabalho que está em curso.  Foi colocado em votação e aprovado

por  unanimidade.  2)   Aprovação  dos  relatórios  de  Manutenção  das  Vagas  de

aposentaria  dos  Professores  Maria  Amélia  Cesari  Quaglia,   Marcos  Vieira  Silva,

Valéria Heloisa Kemp e Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno: A) Relatório de

Manutenção da Vaga referente a aposentaria da Profa.  Maria Amélia Cesari Quaglia:

O Prof. Antonio Paulo relatou o pedido de manutenção da vaga da área experimental, foi

esclarecido  algumas  dúvidas.  O  Prof.  Diogo  colocou  em votação  e  foi  aprovado  por

unanimidade. B) Relatórios de Manutenção da Vaga referente a aposentaria do Prof.

Marcos Vieira Silva:  A Profa. Maria de Fátima relatou o pedido de manutenção da vaga

da área Social. O Prof. Diogo colocou em votação e  foi aprovado por unanimidade.  C)

Relatório de Manutenção da Vaga referente a aposentaria da Profa.  Valéria Heloisa

Kemp:  O Prof.  Luiz  Gonzaga  relatou  o  pedido  de  manutenção  da  vaga  da  área  do

trabalho, foi  sugerido algumas modificações no documento. O Prof.  Diogo colocou em

votação  e   foi  aprovado  por  unanimidade.  D) Relatório  de  Manutenção  da  Vaga

referente a aposentaria da Profa.  Ivanize Valéria dos Santos Lima Moreno:  O Prof.

Pedro relatou o pedido de manutenção da vaga da área da Clínica, foi sugerido algumas

modificações  no  documento.  O Prof.  Diogo  colocou  em votação  e   foi  aprovado  por

unanimidade. 3) Aprovação da comissão de avaliação do pedido de redistribuição:

Após várias discussões foi colocado em votação a aprovação da comissão de avaliação

do pedido de redistribuição, composta pelos professores Tatiana, Cláudia, Marina e Paulo.

Colocado em votação teve o resultado de 15 professores a favor, 3 abstenção (uma desta

sendo  o  professor  Diogo)  e  1  contra.  4)  Pedido de  Redistribuição do Prof.  Lucas

Cordeiro Freitas da Universidade Federal de Alagoas para a Universidade Federal

de São João Del Rei:  A Profa. Marina relatou o parecer da comissão referente ao pedido

de redistribuição, destacando vários pontos demonstrando que o solicitante possui um

excelente currículo e tem um perfil que atende às necessidades da Área de Psicologia

Experimental e do Mestrado em Psicologia. A Profa. Maria Nivalda ressaltou que o Prof.



Lucas tem o perfil para a vaga. O Prof. Diogo informou que o Perfil da vaga da Prof. Maria

Amélia é Processos Básicos, para ele o Prof. Lucas tem um excelente currículo, mas não

possui o perfil da vaga. A Profa. Tatiana ressaltou que ela analisou o currículo do Prof.

Lucas e ele possui diversos trabalhou na área de Processos Básicos e que ele tem o perfil

para a vaga. Após várias discussões o Prof. Diogo colocou em votação e 19 professores

aprovaram a  redistribuição  do  Prof.  Lucas  Cordeiro  Freitas  para  a  vaga  da  Área  de

Psicologia  Experimental  e  2  foram contra  a  aprovação  (sendo  um deste  o  professor

Diogo)  .  5) O Prof. Diogo informou que na próxima reunião será aprovado o perfil das

vagas das respectivas  áreas, assim como as bancas para o concurso e a discussão

sobre o Planejamento estratégico do DPSIC.  O Prof. Roberto sugeriu que as áreas já

discutisse o perfil para aprovar na assembleia. Nada mais havendo a tratar eu, Julieth do

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

presentes.


