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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA FACULDADE DE PSICOLOGIA (CONFAPSI) No dia

3

dia 07 de junho de dois mil e onze, às 10 hs na sala de reuniões da congregação do Insitituto de Filosofia e

4

Ciências Humanas teve início a reunião ordinária do Conselho da Faculdade de Psicologia, (CONFAPSI)

5

para tratar da seguinte pauta:1. Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 2. Leitura do expediente; 3.

6

Informes; 4.Ordem do Dia. 4.1. Tutoria da aluna Elaine Andrade Arruda, matricula 02.054.0054-01. 4.2

7

Aprovação do plano acadêmico referente ao período 4/2011 4.3. Aprovação dos planos de concursos para

8

professor substitutos de centrada e de gestalt-terapia 4.3. Emissão da portaria da Técnica Ana Cristina

9

Maciel. 4.4. Reforma da assessoria de avaliação em face de saída das professoras Silvia Canan e Eleonora

10

Arnaud.4.5. O que ocorrer. A reunião foi coordenada pela profª. Adelma Pimentel. Presentes os Conselheiros

11

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

12

Ferreira, Thiago Costa, Ana Cristina Maciel; Emanuel Meireles, Fernando Souza, Joana Lima. Ausências

13

Justificadas

14

representantes discentes, Carla Borges, Flavia Almeida, Bruna Cruz, Icaro Gonzaga, Luis Santana, Gabriela

15

Ribeiro,Pedro Cabral, Ausências não justificadas: Gilce Távora, Virginio Cardoso, Arthur Couto, Flavia Pinto,

16

Nathalia Dourado, Ianara Mendes. 3; Informes: A professora Adelma Pimentel informou aos presentes acerca

17

do conjunto de textos que a Direção da FAPSI oferece aos Conselheiros sobre o tema Respeito e

18

Comunicação eletrônica que versa sobre a reflexão que alguns autores de várias universidades estão

19

fazendo sobre o uso corporativo da ferramenta email; relembrou que todos os docentes devem finalizar o

20

lançamento no sistema online dos conceitos das disciplinas para encerramento do semestre, bem como

21

entregar as atas e TCCs na FAPSI devidamente preenchidos para evitar problemas na integralização dos

22

formandos 2011; avisou sobre a tramitação favorável dos projetos da faculdade na congregação, com

23

exceção dos processos dos professores Eunice e Janari que foram, respectivamente colocados em diligencia

24

estando o primeiro, ainda pendente, e o dele atendido em 10 horas de carga horária, o que indica a

25

importância de atentarmos para qualificar cada vez mais a instrução interna dos projetos na FAPSI; certificou

26

a aprovação na congregação da 1ª especialização em políticas de planejamento e gestão do trabalho do

27

psicólogo em saúde a ser realizada pelo programa de pós graduação em psicologia da UFPA em parceria

28

com a FAPSI coordenado pelos Professores doutores Adelma Pimentel da FAPSI e Carlos Maciel do PPGP e

29

integrada por vários docentes de ambas unidades visando qualificar profissionais para atuar na interface

30

clinica, saúde e políticas públicas e captar recursos para a Faculdade; que protocolou na PROEG o projeto

31

político pedagógico, e que devido a aprovação da primeira versão na faculdade ter sido em junho de 2010,

32

haveria necessidade em atualizar o registro em ata da versão atual do projeto visando incluí-la no processo

33

anotado na PROEG; O professor Thiago cientificou sobre a seleção que realizou para estagiários integrarem

Andre Barretto , Hilma Khoury,

Flavia Lemos,Iraci Oliveira (férias) Tania Melo, dos

34

seu projeto. Entretanto, todas as vagas não foram preenchidas, talvez por vandalismo praticado por

35

desconhecidos que retiravam os cartazes contendo as informações acerca do processo seletivo; . 4.1. Tutoria

36

da aluna Elaine Andrade Arruda, matricula 02.054.0054-01: a FAPSI designou, de acordo com a resolução

37

n.º 3.631 de 30 de janeiro de 2008 que aprovou o Regulamento do Ensino de Graduação da UFPA, a

38

professora Dra Adelma Pimentel para tutoria da aluna. O motivo foi o cancelamento da turma de prática de

39

pesquisa experimental em pesquisa: abordagem centrada na pessoa, por motivo de licença saúde da

40

professora Márcia Bezerra, titular da cadeira, e por estar a aluna em regime de tempo de permanência e

41

precisar concluir seu curso. Além da tutoria, a aluna esta sob orientação de trabalho de conclusão de curso

42

com a professora Suzana Pastore e deve concluir as duas disciplinas até o final do segundo período letivo de

43

2011. 4.2 foi aprovada a versão atual do plano acadêmico referente ao período 4/2011 para encaminhar a

44

congregação devendo a Direção da FAPSI encaminhar para o email de todos os docentes a versão final; 4.3.

45

Aprovação dos planos de concursos: para professor substitutos de centrada e de gestalt-terapia, sendo

46

definidas as bancas para as seleções simplificadas de contratação de professor substituto. Centrada:

47

Professora Dra Airle Miranda; Prof. MS Emanuel Meireles; Gestalt-terapia: Profa. Dra Adelma Pimentel; Prof.

48

MS João Torres; Prof. MS Sandra Bastos. As vagas cobertas são as das professoras Solange Calcagno e

49

Milene Xavier. Ambas liberadas em 2011 para cursar doutorado em cursos recomendados pela CAPES. As

50

seleções visam atender as demandas de implementação do projeto político pedagógico que acabou com a

51

dupla entrada e gera atualmente uma demanda de tres turmas: duas do novo curso, cada uma com 30

52

alunos, e uma do currículo antigo. 4.4. Emissão da portaria FAPSI para a Técnica Ana Cristina Maciel

53

corroborando a portaria nº 545/2011 emitida pelo Reitor com processo nº 003440/2011 da PROGEP com 10

54

outros integrantes . O grupo foi criado para cumprir as diretrizes da norma operacional de saúde do servidor,

55

portaria n 03 de 07/5/2010 para implementar as ações de vigilância e promoção à saúde, os órgãos e

56

entidades da administração pública federal. 4.4. o assunto reforma da assessoria de avaliação em face de

57

saída das professoras Silvia Canan e Eleonora Arnaud foi retirado de pauta.4.5. no item o que ocorrer foi

58

incluído a avaliação do parecer desfavorável emitido pela professora Dra Adelma Pimentel sobre a solicitação

59

da psicóloga Clotilde Rosário Sant’Ana alocada na Faculdade de Psicologia da UFPA/ Instituto de Filosofia e

60

Ciências Humanas, para cumprir as demais etapas do processo seletivo para ingresso como aluna regular do

61

programa de doutorado do PPGTPC. A fundamentação negativa do parecer foi emitida em face da legislação

62

contida nos regimentos e regulamentos institucionais e no bom senso do funcionamento da Faculdade e

63

clinica escola. A PROPESP regulamenta a liberação para qualificação doutoral e emitiu a resolução 3.524,

64

de 03 de maio de 2007 que estabelece normas para o afastamento de servidores. De acordo com o Art. 3º O

65

afastamento para a realização de mestrado e doutorado no país só será autorizado para cursos credenciados

66

pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, com base em avaliação realizada

67

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. § 1º O afastamento só será

68

autorizado quando o servidor tiver comprovado previamente sua matrícula ou pré-aceitação como aluno

69

regular no curso por ele escolhido. Após debate exaustivo com manifestação dos conselheiros Sandra

70

Moreira, Ana Maciel, Nerucia, Joana e Cezar Romeu, a professora Adelma Pimentel submeteu a votação da

71

plenária o parecer cujo escrutínio foi: 7 votos favoráveis , 4 contra e 2 abstenções. Concluída a pauta e nada

72

mais havendo a tratar, a professora Adelma Pimentel agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

73

Esta Ata, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes Profa. Dra Adelma Pimentel

