
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 007/2016

No dia vinte e cinco 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, 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,  Maria de Fátima

A. Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho Freitas, Marina de Bittencourt Bandeira,

Neyfsom Carlos  Fernandes Matias,  Pedro Sobrino Laureano,  Sheila  Ferreira Miranda,

Tatiana Cury Pollo e Wilson Camilo Chaves. O Prof. Diogo solicitou que fosse aprovado a

inclusão do Ponto de pauta “Aprovação do Ad referendum plano de trabalho Profa. Sheila

Ferreira Miranda”, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 1) informes: A)

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

ensino foram aprovados, e que alguns ainda não foram aprovados porque precisam ser

corrigidos. B) A Profa. Cassia informou que a comissão do NDE marcará uma reunião

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

Psicologia.  C)  O  Prof.  Diogo  relembrou  que  todos  precisam  verificar  o  Software  e

marcarem as férias do execício de 2017.  A Profa. Marina informou que ligou no setor

responsável pelo Software, e foi informado que o DPSIC que pagará as despesas com os

software.  O  Prof.  Luiz  Gonzaga  informou  que  as  licenças  compradas  particular  não

podem ser colocadas nos computadores da UFSJ.  2) Aprovação do Ad referendum

plano  de  trabalho  Profa.  Sheila  Ferreira  Miranda:  O  Prof.  Diogo  esclareceu  que

aprovou por Ad referendum o plano de trabalho da Profa. Sheila, pois ela estava afastada

para tratamento de saúde. A Profa. Sheila leu o plano de trabalho. O Prof. Diogo colocou

em votação e foi aprovado por unanimidade.  3)Aprovação do perfil da vaga da área

social e aprovação da banca para o concurso:  O Prof. Diogo informou que o DPSIC

possui o orçamento de R$4.748,93, ele entrou em contato com o setor de orçamento e

informaram que não há previsão para novas verbas, desta forma o Departamento precisa

pensar na melhor maneira para fazer os concurso. Ele informou que leu a resolução e não

existe impedimento para os membros da banca serem todos internos.  A Profa. Cássia

informou que o perfil da vaga da área social será o mesmo do concurso para substituto,

foram sugeridas algumas alterações. A Profa. Cássia informou os possíveis Professores

que  serão  convidados  para  compor  a  banca.  O  Prof.  Diogo  colocou  em  votação  a



aprovação do perfil e da banca, foram aprovados por unanimidade.  4) Aprovação do

perfil da vaga da área do trabalho e aprovação da banca para o concurso:  O Prof.

Luiz  Gonzaga  leu  o  perfil  da  vaga  da  área  do  Trabalho,  foram  sugeridas  algumas

alterações.  Ele  também  informou  os  nomes  dos  possíveis  professores  que  serão

convidados para compor a banca. O Prof. Diogo colocou em votação o perfil  da vaga e a

banca,  foram aprovados por  unanimidade.  5)  Aprovação do perfil  da vaga da área

clínica e aprovação da banca para o concurso: O Prof. Pedro Laureano leu o perfil da

vaga  da  área  Clínica,  foram sugeridas  algumas  alterações.  Ele  também informou  os

nomes dos possíveis professores que serão convidados para compor a banca. O Prof.

Diogo colocou em votação o perfil da vaga e a banca, foram aprovados por unanimidade.

6) Planejamento estratégico do Departamento: Apos várias discussões ficou decidido que

este ponto ficará para a próxima Assembleia e que o Prof. Diogo buscará informações  com

relação a alguém para orientar no Planejamento Estratégico. Nada mais havendo a tratar eu,

Julieth do Nascimento Silva, lavrei a seguinte ata que se aprovada, será assinada por

todos os presentes.


