
ASSEMBLEIA DEPARTAMENTAL DO DPSIC nº 008/2016

No dia vinte e sete do mês de outubro 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, Cássia Beatriz Batista, Cláudia Márcia Miranda de

Paiva, Dener Luiz da Silva, Fuad Kyrillos Neto,  Júlio Eduardo de Castro,  Kety Valéria

Simões Franciscatti,  Marco Antônio Silva Alvarenga,  Marcelo Dalla Vecchia,  Maria de

Fátima A. Queiroz e Melo, Maria Nivalda de Carvalho Freitas,  Neyfsom Carlos Fernandes

Matias,  Pedro  Sobrino  Laureano,   Roberto  Pires  Calazans  Matos,  Rosângela  M.  A.

Camarano  Leal  e  Wilson  Camilo  Chaves.  Justificaram  a  ausência  os  seguintes

professores:  Larissa  Medeiros  Marinho  dos  Santos,  Sheila  Ferreira  Miranda,  Luiz

Gonzaga  Chiavegato  Filho,  Marina  de  Bittencourt  Bandeira  e  Tatiana  Cury  Pollo.  1)

informes: A) O Prof. Marco Antônio, Vice-Coordenador do Curso de Psicologia, informou

que por motivo da greve dos técnicos administrativos a coordenação está sem secretário.

B) A Prof. Maria Nivalda, coordenadora da Pós-Graduação em Psicologia, informou que o

projeto para a criação do Doutorado já  passou por uma primeira avaliação e foi  bem

positiva.  C) O  Prof.  Wilson  Camilo  informou  que  já  foi  aprovado  no  CONSU  a

redistribuição do Prof.  Fernando Santana e a redistribuição do Prof.  Lucas entrará na

próxima reunião.   D) O Prof.  Diogo lembrou a todos o prazo do envio dos encargos

didáticos. Ele solicitou que os professores que trocaram o telefone de contato informem

ao DPSIC para que facilite a comunicação. O Prof. Diogo também informou que o telefone

do  DPSIC  não  poderá  mais  ser  usado  pelos  alunos,  ele  será  de  uso  exclusivo  dos

professores.  E) O Prof. Dener informou que dia 05/11 acontecerá o dia Internacional da

Coleta de Alimentos, ele enviará um e-mail os detalhes. F) Alguns professores sugeriram

que  entrasse  como ponto  de  pauta  “A greve”.  O  Prof.  Diogo  colocou  em  votação  a

inclusão,  sendo  aprovado  por  todos.  PAUTA:  2)  Aprovação  Ad  Referendum

“Alterações no Plano de Trabalho no Contrato UFSJ/FAUF n°157/2015 – Implantação

do  Curso  de  Atenção  Psicossocial  em álcool  e  Drogas  no  Centro  Regional  de

Referência para formação em Politicas sobre Drogas da UFSJ ” – Prof.  Marcelo

Dalla  Vecchia:  O  Prof.  Diogo  informou  que  aprovou  Ad  Referendum os  pedidos  de

alterações no plano de trabalho do CRR solicitado pelo Prof. Marcelo Dalla Vecchia. O

Prof.  Marcelo esclareceu o motivo das alterações e explicou que agora as alterações

precisam passar por várias instâncias para aprovação. O Prof. Diogo colocou em votação

e foi  aprovado por  unanimidade.  3)  Planejamento estratégico do Departamento:  O



Prof.  Diogo  informou  que  verificou  a  existência  de  algum  funcionário  da  UFSJ  que

pudesse  auxiliar  no  planejamento  estratégico  do  DPSIC,  porém este  funcionário  não

trabalha mais na UFSJ e cobra para fazer o serviço.  Ele informou que o Prof. Roberto

entrou em contato  com o DPSIC e  informou que existe  na UFSJ  o  Assessor  Márcio

Barroso que trabalha com projetos e pode auxiliar o DPSIC. O Prof. Dener informou que

para ele não é necessário uma pessoa externa. É preciso rediscutir os objetivos e vários

pontos  importantes.  A Prof.  Maria  Nivalda esclareceu que o Planejamento  Estratégico

auxilia  na  definição  dos  objetivos  a  serem  alcançados  e  das  estratégias  a  serem

desenvolvidas em um determinado tempo, por meio de metodologia específica como a

identificação de forças e fraquezas do contexto  interno,  oportunidades e ameaças do

ambiente externo. A Prof. Cassia informou que no Regimento interno do DPSIC  já se

encontra todos os objetivos, é preciso fazer um diagnostico e agir. O Prof. Marcelo sugeriu

que fosse criado comissões de Pesquisa,  Ensino e  Extensão,  para discussão.   Apos

várias discussões foi sugerido para votação as seguintes propostas: 1° Os professores

organizam o Planejamento estratégico sem a ajuda de um profissional externo; 2° Os

professores do DPSIC se organizam antes e depois solicitam a ajuda do Márcio Barroso;

3° Os Professores e o Macio Barroso, juntos, já iniciam a organização do Planejamento

Estratégico; foi colocado em votação e a primeira proposta não recebeu voto, 9 votos para

a 2° proposta, 6 votos para 3° proposta e uma abstenção. Ficou decidido que na próxima

assembleia os professores Nivalda e Fuad apresentarão o que tem sido desenvolvido e

os principais desafios da Pós-Graduação em Psicologia, os professores Marcelo e Dener

apresentarão sobre extensão, os professores Tatiana e Marco Antônio apresentarão sobre

a coordenação e o professor Diogo apresentará sobre carga horária.  4) O ponto de pauta

“Greve”  ficou para a próxima Assembleia.  Nada mais  havendo a tratar  eu,  Julieth do

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

presentes.


