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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA
(CONFAPSI) –
No dia vinte e nove de abril de dois mil e onze, às dez e trinta horas, na sala de reunião da
congregação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, coordenada pela profª. Adelma Pimentel,
teve início a reunião extraordinária do Conselho da Faculdade de Psicologia, (CONFAPSI) com
único ponto de pauta: 1.Definir a área do concurso para professor do quadro efetivo da congregação
do IFCH para desenvolver preferencialmente atividades na Faculdade de Psicologia da UFPA.
Presentes os Conselheiros (as) João Torres (Vice-diretor da FAPSI); Cezar Quaresma, Sandra
Bastos, Eleonora Ferreira, Thiago Costa, Hilma Khoury, Virginio Cardoso, Gilce Albuquerque,
Emanuel Meireles, técnicos administrativos Iraci Oliveira, Tania Melo, Ferando Souza; (os)
representantes discentes, Carla Borges, Flavia Pinto, Nathalia Dourado, Pedro Cabral, Bruna Cruz,
Gabriela Ribeiro, Icaro Gonzaga, Luis Santana, Aline Seixas. Ausências justificadas: Ausências
justificadas: Andre Barretto e Sandra Moreira. A profa. Adelma Pimentel iniciou a reunião
observando a importância do caráter deliberativo da reunião devido à urgência em proceder à
tramitação da composição do planejamento da composição do ritual do concurso: definição da
banca; emissão de portarias; encaminhamento para a congregação e PROPLAN para publicação do
edital no diário oficial e dar inicio a chamada pública do concurso. Após esta ponderação a
conselheira Sandra Bastos comentou que durante a reunião da congregação do dia 25.04 o Diretor
do Instituto informou que será debatida no dia 11 de maio de 2011 a política de distribuição de vagas
do IFCH. Em seguida, a Profª Adelma Pimentel apresentou as proposições para programar uma
política de planejar racionalmente a substituição e alocação de docentes conforme a premissa das
ênfases curriculares, orientação deliberada na reunião ordinária do CONFAPSI de 18/04/2011. A
comissão composta pelos conselheiros/docentes Cezar Romeu; Emanuel Meireles e a discente
Flavia Câmara produziu um documento em base as seguintes fontes: estudo elaborado pela
Direção; currículo atual, projeções de implementação do projeto político pedagógico, futuras
vacâncias que próximas aposentadorias farão surgir, informações contidas na plataforma lattes;
sugestões das professoras Hilma Khoury e Flavia Lemos. Após a apresentação do mesmo houve
várias manifestações favoráveis sobre o trabalho; entretanto, não abrangeu consenso acerca da
aprovação do conjunto das indicações explicitadas no documento: Processos Educativos ;
Processos Clínicos (ACP); Processos Clínicos (Gestalt ); Processos de Atenção à Saúde: Políticas
Públicas. Deste modo, a conselheira Eleonora Arnaud sugeriu desmembrar a política indicada pela
Direção ancorando sua justificativa no argumento da impossibilidade em prever quais seriam as
demandas dos próximos 3 anos. Considerando que havia duas proposições: a) Direção/comissão da
FAPSI: instituir um planejamento estratégico para organizar uma política interna de contratação; b)
Conselheira Eleonora: votar unicamente a indicação da ênfase de educação (primeira de uma lista
de quatro indicações). A professora Adelma Pimentel submeteu a plenária a votação das
presunções. Pelo escore de 14 a 7 a proposta b foi aprovada. Desta forma, não foi instituída uma
política de contratação permanecendo a FAPSI em práticas pontuais de contratação. O concurso
será realizado para a ênfase Processos Educativos, sendo que a Direção encaminhará, no limite
das suas competências, imediatamente, os trâmites necessários a sua realização. Concluída a
pauta 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.

