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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE
PSICOLOGIA (CONFAPSI) – 27 DE DEZEMBRO DE 2010.
No dia vinte e sete de dezembro de dois mil e dez, às dez horas, na Sala de Professores da
FAPSI, coordenada pelo profª. Adelma Pimentel, teve início a reunião ordinária 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. Ordem do Dia:
apreciação dos pareceres de liberação para estudos doutoral e pós-doutoral. Presentes os
(as) professores (as) João Torres (Vice-diretor da FAPSI); Cezar Quaresma, Milene Veloso,
Roseane Nicolau; a técnica Liege Cavalcante. Os representantes discentes, Aline Seixas,
Nathalia Costa, Carla Santos, Bruna Cruz, Michel Oeiras. Não houve justificativa para
as demais ausências dos conselheiros. Iniciou-se a reunião com apresentação do parecer
da professora Roseane Nicolau sobre a liberação da carga horária da profa. Solange
Calcagno para cursar doutorado na Universidade Federal de São Carlos, período de 01 de
03 de 2011 a 28 de 02 de 2015 , Programa de Pós-graduação em Psicologia. Foi ressaltado
o atendimento da legislação no que concerne à documentação e à importância da liberação
plena da carga horária da docente para a área de educação, uma das ênfases de estágio do
curso. O parecer foi aprovado por unanimidade. A professora Roseane também emitiu
parecer acerca da liberação da carga horária do professor Dr. Mauricio de Souza para cursar
estudos pós-doutorais, período de 01 de 03 de 2011 a 30 de 06 de 2011 na Universidade
Federal do Rio de janeiro, Programa de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica. O parecer
fundamenta a argumentação mencionando a vinculação do professor a um projeto
PROCAD e que os estudos contribuirão para fortalecer a graduação e a pós-graduação em
Psicologia clínica e social. 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.

