UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
FACULDADE DE PSICOLOGIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
PSICOLOGIA (CONFAPSI) – 12 DE NOVEMBRO DE 2010.
No dia doze de novembro de dois mil e dez, às dez horas, na Sala de Reuniões da
Congregação do IFCH, coordenada pelo profª. Adelma Pimentel teve início a reunião
extraordinária do Conselho da Faculdade de Psicologia, (CONFAPSI) com a seguinte
pauta: 1.Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. 2. Leitura do expediente. 3.
Comunicações. 4. Ordem do Dia: apreciação dos pareceres dos relatórios e projetos:
Presentes os (as) professores (as) João Torres (Vice-diretor da FAPSI); Cezar Quaresma,
Sandra Bastos, Milene Veloso, Eleonora Ferreira, Thiago Costa, Virgínio Cardoso; os
técnicos Cristina Genu, Joana Holanda e Liege Cavalcante. (os) representantes discentes,
Aline Seixas, Luiz Santana e Airton Gonzaga. Ausências justificadas: profª Hilma Khoury,
a técnica Ana Maciel; Iniciou-se a reunião com apresentação do parecer da professora
Sandra Bastos sobre o Relatório de extensão e da renovação do projeto da Profª Airle
Miranda intitulado “Laboratório de Estudos do Luto e Saúde” com pedido de 10 hs de
carga horária para a coordenadora. Após leitura e discussão o parecer foi aprovado por
unanimidade pelos presentes. A professora Sandra também emitiu parecer acerca do
relatório de pesquisa e pedido de carga horária de 10 horas para realização do mesmo o
que foi aprecidado por unanimidade. Apreciação do parecer da professora Sandra Bastos
sobre o Relatório do projeto de extensão da Profª Niamey Granhen intitulado “Facilitação
da Escolha em Orientação Vocacional” com pedido de renovação e alocação de 20 horas de
carga horária para a coordenadora do projeto. Após leitura e discussão o parecer foi
aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida foi feita pelo prof. Cezar Romeu a
leitura do parecer sobre o relatório Ambulatório de ansiedade e depressão – AMBAD e
pedido de renovação de 20 horas de carga horária para o professor Marco Aurélio Valle
de Moraes coordenar o projeto. Após a leitura, o mesmo foi aprovado por unanimidade. O
professor Cezar ainda emitiu parecer sobre o Relatório do professor Virginio: Orientação
psicoeducacional a familiares de pessoas com necessidades especiais e sobre o Projeto de
Extensão: Síndrome de Dawn e Autismo: suporte psicoeducacional a familiares e
cuidadores. Ambos foram aprovados por unanimidade tendo sido liberada 10 horas para o
professor coordenar o projeto. O professor Virginio emitiu parecer sobre o Relatório de
Programa / e do Projeto: Clinica de Psicologia: “Um olhar em atenção à saúde do
Estudante’’ ressaltando que o mesmo efetuou a alteração da coordenação do mesmo, em
que o professor André Barretto substituiu a psicóloga Ana Cristina Genú. Houve
unanimidade na aprovação do relatório e pedido de carga horária de 20 horas. A professora
Eleonora Arnaud emitiu parecer acerca do Relatório e projeto de Extensão Velhicesucedida:intervenções psicológicas para a adaptação ao envelhecimento,a promoção da
saúde, do bem-estar e da qualidade de vida coordenado pela profa. Hilma Khoury que foi
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aprovado por unanimidade seu parecer e liberação de 10 horas de carga horária para
coordenar o projeto. A professora Milene Veloso emitiu parecer sobre o Relatório Final de
Programa de Extensão: Psicologia aplicada à saúde: integração de ensino, pesquisa e
extensão em saúde e desenvolvimento humano e sobre o novo projeto denominado
Programa de Extensão: Ambulatório de Psicologia Pediátrica, ambos coordenados pela
professora Eleonora Arnaud. Ambos tiveram aprovação unanime e liberação de 10 horas
para a professora coordenar o projeto. O professor Thiago Costa emitiu parecer sobre o
projeto de Extensão: Acompanhamento Psicológico no Programa de Implante Coclear do Hospital
Universitário Bettina Ferro de Souza da professora Maria Tereza Nassar que foi aprovado por
unanimidade a liberação de 20 horas de usa carga horária para coordenar o mesmo. A
professora Roseane Nicolau deu entrada no pedido de 20 horas para coordenar o projeto
de pesquisa autorizado pela portaria 004/10 IFCH para o qual não tinha carga horária por
ser coordenadora do mestrado em psicologia. Considerando que terminará sua gestão em
dezembro seu pedido foi aprovado na reunião e concedido 20 horas para a professora
coordenar o mesmo. Concluída a apreciação de todos os pareceres e nada mais havendo a
tratar a professora Adelma Pimentel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
Esta Ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

