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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (CONFAPSI) –
18 DE MARÇO DE 2011
No dia dezoito de março de dois mil e onze, às treze horas, na Sala de professores da FAPSI,

4

coordenada pela profª. Adelma Pimentel, teve início a reunião ordinária do Conselho da

5

Faculdade de Psicologia, (CONFAPSI) com a seguinte pauta: 1.Leitura e aprovação da Ata da

6

reunião anterior. 2. Leitura do expediente. 3. Comunicações. 4. Ordem do Dia. Presentes os

7

Conselheiros (as) João Torres (Vice-diretor da FAPSI); Cezar Quaresma, Sandra Bastos,

8

Eleonora Ferreira, Thiago Costa, Marcia Bezerra, Hilma Khoury, André Barretto, Virginio

9

Cardoso, Gilce Albuquerque, Sandra Moreira (os) representantes discentes, Gabriela Ribeiro,

10

Arthur Couto, Icaro Gonzaga, Luis Santana, Aline Seixas, As professoras Milene Xavier, Ana

11

Maria Digna R. de Souza, Ausências justificadas dos conselheiros Emanuel Meirelles e Flavia

12

Lemos. Ausências não justificadas Liege Cavalcante, Fernando Souza, Ana Cristina Maciel,

13

Nathalia Costa, Pedro Cabral, Bruna Cruz. A profa. Adelma Pimentel iniciou a reunião

14

oferecendo a palavra a profa Ana Maria Digna e ponderando que a reunião tinha um caráter

15

especial de festa por dois motivos: celebrar a contribuição da respectiva docente ao curso de

16

psicologia da UFPA e a posse democrática do CONFAPSI, gestão 2010-2012, após a eleição dos

17

conselheiros em 16.03.2011. A professora Ana agradeceu a homenagem de modo emocionado

18

e na ocasião lembrou que a motivação docente e do pesquisador pode ser afetada quando não

19

há condições institucionais e espírito de equipe. Além disso, ressaltou a insatisfação ante as

20

políticas editoriais e as atávicas disputas internas das correntes ideológicas da psicologia que

21

continuam reproduzindo modelos anacrônicos de transmissão do conhecimento. Considerou

22

que as conseqüências da desagregação são traduzidas na formação do profissional, nas perdas

23

dos espaços profissionais e na falta de reflexão e diálogo entre a instituição de classe e o

24

estabelecimento de ensino. Após a manifestação da professora Ana Maria se expressaram em

25

solidariedade e em homenagem os docentes Milene, Jorge, Virginio, Cezar, Hilma e Eleonora.

26

Encerradas as homenagens, o professor Thiago informou que recebeu uma noticia da

27

PROPLAN acerca da perda de pontos na avaliação procedida pelo MEC nos cursos cujos planos

28

de ensino não dispõe dos livros recomendados nos mesmos nas bibliotecas de área, ao que a

29

professora Adelma esclareceu que enviará a todos o modelo de avaliação futura, e o professor

30

Cezar, advertiu que em tempos de internet é “absurdo” desconsiderar as bases de dados

31

disponíveis on-line. 4.1 POSSE DO CONFAPSI: a professora Adelma lembrou que em dia de festa

32

não seguiria o protocolo de modo formal; assim, empossou o conselho do biênio 2010-2012

33

entregando a todos a portaria de representação docente e de técnicos. Saudando a todos

34

indicou que cumpriria o regimento da FAPSI no quesito falta (Art. 13 – O membro do Conselho

35

que, por motivo justo, não puder comparecer a uma reunião deverá fazer à Secretaria da

36

Faculdade a comunicação devida, por escrito, pelo menos 24 horas antes, exceto em casos

37

excepcionais, a fim de permitir a convocação de seu suplente. § 1˚ - O membro do Conselho que

38

deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, perderá

39

automaticamente o respectivo mandato representativo, sendo automaticamente substituído por

40

seu suplente.) a aplicação do regimento se deve a necessária e imprescindível participação de

41

todos os conselheiros nas decisões de pautas de interesse da Faculdade, pois, conforme, o

42

mesmo regimento, Art. 14 – As reuniões ordinárias do Conselho terão prioridade sobre

43

quaisquer outras atividades acadêmicas e/ou administrativas. 42 . Referendo do CONFAPSI para

44

coordenação da Clínica-escola de Psicologia da professora Márcia Bezerra para coordenação

45

acadêmica e da assistente Social Liege Cavalcante para coordenação administrativa até que

46

seja expedida a portaria de sua aposentadoria; 4.3. Renovação

47

Assessorias: 1)acadêmica: integrada pelos professores Sandra Bastos, Cesar Romeu e Thiago;

48

2)pedagógica: professores Niamey, Emanuel e Virginio;

49

Eleonora,Silvia Canaan e André Barretto. 4.3. Apresentação do plano de trabalho da gestão,

50

aprovado por unanimidade. O que ocorrer. Aprovação do ad-referendum do encaminhamento

51

da liberação da professora Milene Veloso para cursar doutorado em psicologia no NTPC.

52

Concluída a pauta e nada mais havendo a tratar, a professora Adelma Pimentel agradeceu a

53

presença de todos e encerrou a reunião. Esta Ata, depois de lida e aprovada, será assinada

54

pelos presentes.

da composição das

3)avaliação: professores:

