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REGIMENTO INTERNO DO DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 

Art.1o. — O Departamento Científico (DC) é o órgão da Sociedade Psicanalítica 
de Mato Grosso do Sul (SPMS) que tem por objetivo:  

a) estudar, empreender pesquisas e promover o desenvolvimento da 
psicanálise, incentivando o conhecimento de outras áreas científicas de 
interesse para a prática e o conhecimento psicanalíticos, dentro dos 

padrões estabelecidos pela IPA; 
b) divulgar assuntos psicanalíticos e promover a informação ao público em 

geral sobre temas de interesse da instituição;  
c) viabilizar o intercâmbio com instituições psicanalíticas e outras instituições 

que se dediquem ao estudo das Ciências;  

d) implementar a realização de sessões científicas, conferências, cursos, 
congressos e outras formas de atividade cultural; 

e) encarregar-se da administração e do desenvolvimento da biblioteca e do 
patrimônio cultural da SPMS; 

f) efetivar a publicação das revistas psicanalíticas da instituição.  

Art. 2o. — O DC é composto por:  

a) Diretor; 

b) Secretaria; 
c) Biblioteca; 
d) Comissão de Cursos; 

e) Comissão de Publicações; 
f) Comissão de Eventos Científicos.  

g) Comissão de Pesquisa  

Art. 3o. — O DC terá um Diretor, eleito pela Assembleia Geral para um mandato 

de três anos, conforme disposições estatutárias, que será membro nato em todas 
as suas comissões.  

Art. 4o. — O DC será regulado por seu Regimento Interno, que deverá ser 

aprovado pela AGO. 

Art. 5o. — Compete ao Diretor do DC: 

a) organizar e dirigir as atividades do DC da SPMS; 
b) comunicar ao Conselho Diretor a composição atualizada das referidas 

comissões componentes do DC;  
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c) indicar os coordenadores das comissões componentes do DC, submetendo 

suas indicações à aprovação do Conselho Diretor, ad referendum da 
Assembleia Geral;  

d) atribuir funções específicas e temporárias a membros da SPMS para a 
implementação dos projetos do DC da SPMS; 

e) submeter à aprovação do Conselho Diretor o planejamento semestral de 

suas atividades; 
f) apresentar relatório semestral de suas atividades ao Conselho Diretor, que 

o encaminhará à apreciação da Assembleia Geral; 
g) representar o DC da SPMS junto às instituições municipais e estaduais, à 

FEBRAPSI, FEPAL e IPA e outras instituições;  

h) fazer cumprir o Regimento Interno do Departamento Científico e o 
Estatuto da SPMS.  

Art. 6o. — A Secretaria do DC terá um Secretário, que escolherá quantos 
membros forem necessários para o desempenho de suas funções, submetendo 
sua escolha à aprovação do Diretor do DC.  

Art. 7o. — Compete ao Secretário do DC organizar e manter os arquivos e zelar 
pela guarda do material do DC, encarregar-se da correspondência geral do DC, 

divulgar pautas e lavrar atas de reuniões gerais do DC, enviar à Secretaria da 
SPMS material para ser divulgado no Boletim Informativo da SPMS e na Página 
da SPMS na internet, assessorando o Diretor do DC em suas atribuições.  

Art. 8o. — A Biblioteca Galina Schneider terá um Coordenador, que escolherá 
quantos membros forem necessários para o desempenho de suas funções, 

submetendo sua escolha à aprovação do Diretor do DC. 

Art. 9o. — Compete ao coordenador da Biblioteca: 

a) organizar, zelar pelo e preservar o seu acervo;  
b) promover a aquisição de novos exemplares;  
c) viabilizar eventos que promovam a Biblioteca; 

d) enviar mensalmente material para o Secretário do DC para ser divulgado 
no Boletim Informativo da SPMS e na Página da SPMS na internet 

referente à Biblioteca; 
e) zelar pela correspondência da Biblioteca e enviar cópia do material para a 

Secretaria do DC; 

f) organizar e viabilizar o Mural da Biblioteca, fixado na sede da SPMS; 
g) coordenar os trabalhos do estagiário ou profissional Bibliotecário. 

Art. 10o. — A Comissão de Cursos terá um Coordenador, que escolherá quantos 
membros forem necessários para o desempenho de suas funções, submetendo 
sua escolha à aprovação do Diretor do DC.  

Art. 11o. — Compete ao Coordenador da Comissão de Cursos: 

a) planejar, organizar, viabilizar a realização de cursos informativos; 

b) enviar mensalmente material para o Secretário do DC para ser divulgado 
no Boletim Informativo da SPMS e na Página da SPMS na internet 
referente à sua comissão; 

c) zelar pela correspondência da Comissão e enviar cópia do material para a 
Secretaria do DC. 
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Art. 12o. — A Comissão de Publicações é coordenada pelo Diretor do DC, que 

escolherá quantos membros forem necessários para o desempenho de suas 
funções.  

Parágrafo Único: O Diretor do DC será o Editor das revistas publicadas 
pela SPMS. 

Art. 13o. — Compete à Comissão de Publicações: 

a) decidir sobre os critérios de publicação, de avaliação, composição do 
Conselho Editorial de revistas e publicações on-line 

b) planejar, organizar e viabilizar todos os passos necessários para a 
efetivação do lançamento e divulgação de suas publicações; 

c) submeter orçamento das revistas à aprovação do Diretor do DC e do 

Conselho Diretor da SPMS, conforme trâmites estabelecidos pelo 
Departamento Financeiro. 

Art. 14o. — A Comissão de Eventos Científicos terá um Coordenador, que 
escolherá quantos membros forem necessários para o desempenho de suas 
funções, submetendo sua escolha à aprovação do Diretor do DC.  

Art. 15o. — Compete ao Coordenador da Comissão de Eventos Científicos:  

a) planejar, organizar, viabilizar a realização de eventos científicos em geral 

sobre temas ligados à psicanálise e disciplinas afins, destinados a públicos 
diversos;  

b) enviar mensalmente material para o Secretário do DC para ser divulgado 

no Boletim Informativo da SPMS e na Página da SPMS na internet 
referente à sua subcomissão; 

c) zelar pela correspondência da Comissão e enviar cópia do material para a 
Secretaria do DC. 

 
Art. 16º. - A Comissão de Pesquisa terá um Coordenador, que escolherá 
quantos membros forem necessários para o desenvolvimento de pesquisas, 

submetendo sua escolha à aprovação do Diretor do DC.   

Art. 17o. — A contratação de qualquer serviço e/ou funcionário para efeito da 

realização de quaisquer das atividades desenvolvidas pelo DC deverá ser 
submetida à aprovação do seu Diretor e do Conselho Diretor, segundo normas 
que regulamentem a administração e o funcionamento da SPMS. 

Art. 18o. — Haverá pelo menos uma reunião geral mensal entre o Diretor do DC 
e seus Coordenadores em geral, a fim de programar, organizar e deliberar o que 

for necessário para a realização das atividades do DC. 

Art. 19o. — Cada Coordenador reunir-se-á com os membros de sua comissão, 
quantas vezes forem necessárias, para efetivar a realização de suas atividades. 

Art. 20o. — Ao final de cada semestre, cada Coordenador submeterá ao Diretor 
do DC, em reunião geral do DC, um relatório semestral, por escrito, de suas 

atividades realizadas durante o período bem como uma programação semestral 
das atividades pretendidas para o semestre seguinte. 
 

Este regimento foi aprovado na AGO de dezembro de 2019. 

 


