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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
FACULDADE DE PSICOLOGIA
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (CONFAPSI)

8

– 15 DE ABRIL DE 2011.

9

No dia quinze de abril de dois mil e onze, às treze e trinta horas, na Sala de Professores da FAPSI,

10

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

11

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

12

2. Leitura do expediente. 3. Ordem do Dia. Presentes os (as) conselheiros docentes João Torres

13

(Vice-diretor da FAPSI); Eleonora Ferreira, Sandra Bastos; Cezar Quaresma, Gilce Albuquerque;

14

Virginio Cardoso, Hilma Khoury, Sandra Moreira, Andre Barreto e Emanuel Meireles; a conselheira

15

docente suplente Flavia Lemos; os conselheiros técnicos administrativos Joana Holanda; Iraci

16

Oliveira; Tania Melo; os conselheiros discentes, Aline Maués, Arthur Couto, Carla Borges, Flavia

17

A|lmeida, Gabriela Di Paula, Ícaro Gonzaga, Luiz Henrique Santana, Pedro Augusto Cabral, Yanara

18

Mendes Nathália Dourado. Ausências justificadas Thiago Costa, Fernando Souza. Ausências não

19

justificadas das conselheiras Ana Genu e Ana Maciel. A reunião foi gravada conforme pacto firmado

20

na reunião. l. Iniciou-se a reunião com apresentação da proposição da prof. Drª. Eleonora Arnaud de

21

incluir na pauta o parecer sobre o relatório parcial de sua pesquisa com pedido de prorrogação da

22

mesma e com a proposta da conselheira Sandra Bastos de inverter a ordem do exame da pauta de acordo

23

com o critério de prioridade apontado pela Direção. Tendo a anuência plena dos conselheiros de ambos os

24

pontos, houve a inserção e a inversão da pauta. 2. Informes:

25

relatou os eventos recebidos pela FAPSI e as atividades institucionais: II seminário internacional

26

transdisciplinar sobre o bebê 06 a 09.07.2011 em paris – www.institutolangage.com.br/seminario fone/fax: 55

27

11 3473 5448; Colação de grau do IFCH/PSICOLOGIA: 28.04 as 18 h no Centro de eventos; Convite da profa.

28

Dra. Elizabeth de Assis Dias à Profa. Adelma Pimentel para ministrar de 01 a 10/08/2011 a disciplina

29

psicologia do desenvolvimento - na qual é Especialista, título obtido pela Universidade do Estado do Pará -

30

para o Curso de Filosofia/Parfor em Santarém; oferta de parceria da Faculdade e do Programa de Pós-

31

graduação em Psicologia da Universidade do Amazonas para apresentar um evento, em agosto de 2011, com

32

a Profa. Dra Maria Cecilia Minayo, que pode ser integrado a III Semana Científica da FAPSI - proposta dela

33

para evento conjunto com a UFAM/MANAUS ; queixas gerais sobre a matrícula requerem reiterar a todos os

a profª Adelma Pimentel

34

docentes e discentes que a matricula é um procedimento exclusivo e específico da secretaria da FAPSI. Além

35

disso, há prazo determinado para encerrar; portanto, é vedado, fora do período ao professor “abrir” vagas

36

adicionais e/ ou permitir a/ao discente assistir aulas sem a devida matrícula. Estes casos não terão, ao final

37

do período letivo validação do percurso acadêmico pela direção e CONFAPSI; a Direção do IFCH concordou

38

com a solicitação da Direção do IFCH de uso das salas disponíveis do bloco C no período noturno para ceder

39

aos demais cursos que integram o Instituto. Para o 4º período, a Direção, trabalhando com a Assessoria

40

Acadêmica, para elaboração do plano acadêmico solicita indicações por escrito do uso das salas do bloco

41

para agosto a dezembro/2011. A profª Flávia informou de seu trabalho de representação junto ao Conselho

42

Federal de Psicologia. 3. Aprovação da Ata da reunião anterior. 3.1.Pela inversão de pauta encetamos

43

examinando a situação geral dos discentes em tempo de permanência por meio da analise dos critérios

44

gerais que a UFPA e a FAPSI tem adotado para efetivar a prescrição de alguns discentes que assinaram

45

termo de compromisso que vencerá no final do segundo período de 2011. Após apresentar o parecer

46

elaborado por uma comissão de docentes e exaustivo debate acerca da fundamentação dos pleitos discentes

47

e ponderação dos conselheiros Gilce, Hilma, Flavia Câmara acerca de não ferir qualquer direito considerando

48

que todas as oportunidades foram efetivadas pela Faculdade, foi votada que a FAPSI realize o

49

encaminhamento para o rito de prescrição da aluna Amanda Gaia (com três processos administrativos ); e da

50

alunas Deyviane Araujo Miranda e Alanyse Conceição Tavares,

51

compromisso em que concordaram em pactuar normas para vencer em JUNHO/2011 a finalização da

52

graduação em bacharelado. 3.2. Na seqüência, tratamos do exame da resolução da FAPSI para normatizar a

53

equivalência de estágios cujo objetivo geral é oportunizar o aproveitamento das práticas acadêmicas

54

realizadas fora da FAPSI desde que atendam os critérios de aplicação acadêmica, além disso, reduzir a

55

insatisfação discente e estabelecer trocas interinstitucionais entre a FAPSI e várias entidades da sociedade

56

civil organizada que contribuem e/ou participam da formação em Psicologia através dos estágios

57

extracurriculares. Considerando que o debate apresentou proposições e dúvidas de conselheiros discentes e

58

docentes (Flávia Lemos, Flavia Câmara, Nathália Dourado, Hilma Khoury, Gilce Albuquerque, Emanuel

59

Meireles) e também que a hora prevista para o encerramento da reunião esgotou, foi consensuada a

60

continuidade da reunião em 18.04.2011. No dia dezoito de abril de dois mil e onze, às nove horas, no

61

Auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, coordenada pelo profª. Adelma Pimentel foi

62

sequenciada a reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Psicologia, (CONFAPSI) com a

63

retomada da pauta sobre a equivalência de estágios. Após a inclusão do exame das legislações da

64

UFPA sobre Pesquisa e esclarecimentos que a resolução proposta destinava-se exclusivamente ao

65

currículo antigo não coberto pela legislação derivada após a promulgação das Diretrizes curriculares

66

para o curso de psicologia, as dúvidas foram dirimidas e procedeu-se a votação com o escore de 11

todas as que assinaram termo de

67

votos a favor 3 abstenções e nenhum voto contra.3.4. Em seguida votamos a resolução sobre a

68

natureza do estágio em que a FAPSI passou a adotar dois regimes: como orientação/disciplina nos

69

casos em que na turma estiverem matriculados entre seis a dez alunos; como orientação nos casos

70

em que na turma estiverem matriculados entre um a cinco alunos. Foi aprovada a resolução na

71

integra com apenas duas abstenções 3.5. Foi consagrado por unanimidade o ditame da ascensão

72

funcional do Professor Dr Thiago Costa para Adjunto II, elaborado pela comissão composta pelos

73

professores Hilma Khoury, Eleonora Aranaud e Andre Barreto; 3.6. Em seguida confirmado por

74

unanimidade o parecer do relatório final de pesquisa da profa. Dra Ana Cleide G. Moreira emitido

75

pela Profa. Dra. Flavia Lemos . Trata da pesquisa: Relações de gênero, psicanálise e produção de

76

subjetividade – vulnerabilidade e a feminização da epidemia do HIV-aids, em Belém e Barcarena,

77

Pará. O período do estudo foi de janeiro de 2009 a janeiro de 2011, conforme consta na portaria No.

78

008/2009/IFCH. 3.7. plano de concurso: a aposentadoria da Profa. Dra Ana Maria D R de Souza abre

79

vacância. A Direção da FAPSI elaborou um estudo para nortear a escolha da área do concurso em base as

80

ênfases do projeto político pedagógico do curso. Após os primeiros debates, o CONFAPSI acatou a

81

proposição da Direção da FAPSI de formar uma comissão - constituída pelos professores Cezar Romeu,

82

Emanuel Meireles e a Conselheira discente Flavia Câmara - para apurar o estudo e indicar as prioridades

83

que serão classificadas por ordem de precedência para realizar concursos nas próximas vacâncias. A

84

apresentação do estudo e a deliberação das vagas serão ajustadas em reunião extraordinária no mês de

85

abril. 3.8.quanto a redistribuição dos recursos financeiros para apoio a participação em eventos, devido ao

86

corte imposto pela política nacional de gestão do Pais, a lógica deliberada se mantém: distribuir apenas

87

diárias aos docentes, porém poderão ser três ou menos, de acordo com o volume de recursos (hoje mil reais)

88

e o número de pedidos; 3.9. Aprovação unânime do parecer do prof. Cezar acerca do relatório da

89

pesquisa Análise do efeito de três procedimentos de intervenção sobre comportamento de adesão ao

90

tratamento em adultos com diabetes, período de agosto de 2009 a março de 2011. 3.10. Os demais

91

assuntos da pauta: criação da assessoria política; suspensão do atendimento as demandas docentes do

92

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas; coordenação de estágios; plano de trabalho das assessorias de

93

avaliação, pedagógica, acadêmica e científica; e, situação dos discentes da turma de prática de pesquisa em

94

psicologia clínica cuja atividade pedagógica está sofrendo prejuízo em face de dificuldades da professora da

95

cadeira. Sobre esta ultima questão, o CONFAPSI deliberou que a Direção e a turma, respectivamente,

96

envidariam medidas de chamar a docente e protocolar uma exposição de motivos em que apresentariam os

97

argumentos formalmente à Faculdade. Os tópicos não aventados, por consonância do conselho, foram

98

deslocados para as próximas reuniões. Concluída a pauta e nada mais havendo a tratar, a professora

99
100

Adelma Pimentel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Esta Ata, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.

