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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA DE 27 1 

DE MAIO DE 2015. 2 

 3 

 4 

 5 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e quinze, às quatorze horas, reuniram-se na 6 

sala de reunião, no Instituto de Psicologia, os professores: Adélia Augusta Souto de 7 

Oliveira, Charles Elias Lang, Cleyton Sidney de Andrade, Cristina Camelo de Azevedo, 8 

Esperidião Barbosa Neto, Henrique Jorge Simões Bezerra, Heliane de Almeida Lins Leitão, 9 

Jefferson de Souza Bernardes, Lisandra Espíndula Moreira, Lucas Cordeiro Freitas, Maria 10 

Auxiliadora Teixeira Ribeiro, Marcos Ribeiro Mesquita, Paula Orchiucci Miura,  Raner 11 

Miguel Ferreira Póvoa, Rodrigo Barros Gewehr, Sheyla Christine Santos Fernandes, Susane 12 

Vasconcelos Zanotti, Simone Maria Huning; os representantes técnicos: Ana Paula Esteves, 13 

Livia Maria de Azevedo Lessa Oliveira, Márcio Manuel Machado Nunes, e as 14 

representantes dos estudantes: Larissa Ariane Lima do Nascimento, Amanda Layse de O. 15 

Feitosa. Na sequência, a profª. Adélia apresentou os seguintes pontos de pauta que foram 16 

enviados previamente quando da convocação da presente Reunião Extraordinária: 1.) 17 

Aprovação de atas e Informes; 2.) Processos (avaliação e encaminhamentos); 3.) Quadro de 18 

Atividades docentes; 4.) Projeto do SPA; 5.) Projeto de Laboratório de Processos de 19 

Avaliação Psicológica; 6.) Concurso Docente Efetivo/ Área  Psicologia Cognitiva; 7.) PET: 20 

Relatório 2014 e Planejamento 2015; 8.) Residência Multiprofissional (profa. Graça); 9.) 21 

Greve. Inicialmente a Profa. Adélia informou o adiamento e a respectiva retirada de pauta 22 

dos pontos: 5.) foi retirado de pauta, em razão dos professores solicitarem o seu adiamento 23 

para outro momento, e o 8.) por ter ocorrido um equívoco no encaminhamento, ficando 24 

também para outra ocasião. A seguir, foi solicitada a inclusão de ponto de pauta pelo C.A 25 

10.), a sala para uso do centro acadêmico.  Seguindo para o ponto de pauta 9.) em razão de 26 

alguns professores necessitarem sair mais cedo da reunião. Foi informada a deliberação de 27 

greve dos técnicos e dos professores a partir do dia 29/05/2015. A Direção informou que o 28 

IP funcionará com serviços essenciais, com rodízio entre os técnicos, seguindo deliberação 29 

dos mesmos. Desse modo, as atividades administrativas funcionarão no horário da manhã,  30 

tendo em vista que algumas atividades da direção e coordenação de curso e mestrado não 31 

podem parar, como os encaminhamentos de alguns processos. Em seguida a técnica Ana 32 

Paula Esteves informou que os técnicos irão trabalhar em 50% (cinquenta por cento) da sua 33 

jornada, no turno da manhã e em alguns horários específicos. A graduação irá funcionar 34 

normalmente de 7:00h às 12:00h, vez que a servidora da manhã não irá entrar em greve. A 35 

Pós irá funcionar às terças e quintas de 09:00h às 14:00h e segunda e quarta de 08:00h às 36 

13:00h, eventualmente nas sextas-feiras o servidor Ewandro poderá dar um suporte tanto à 37 

Pós, quanto à Direção. O NDE irá funcionar nas terças e quintas de 08:00h às 12:00h, 38 

estando disponível para auxiliar à Pós caso seja necessário, até a chegada da servidora, de 39 

09:00h. Na direção a servidora Ana estará disponível nos dias de segunda e quarta, ou 40 

eventualmente: segunda, terça e quarta, até às 14:00h. Se algum professor necessite do 41 

horário vespertino para reunir-se com seus grupos de estudo, as salas do João de Deus 42 

estarão disponíveis para tal fim. O professor Cleyton informou que o SPA não irá parar, 43 

adequando-se apenas ao horário de funcionamento do IP, até as 13:00h. Outras atividades 44 

que não serão paralisadas: estágios, PIBIC, extensão. Foi destacada ainda a necessidade de 45 

cada professor informar em suas turmas sobre os horários de funcionamento do IP no 46 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 

 

período da greve. Uma representante dos discentes pediu a fala e informou que, após 47 

consulta, os estudantes se posicionaram contra a greve no presente momento, em razão de 48 

considerarem a greve um pouco desarticulada e pela falta de informação anterior aos 49 

discentes, ainda que achem legítimas as reivindicações do movimento grevista. Após 50 

discussão, ficou consignado que os professores irão confirmar as atividades que funcionarão 51 

durante a greve e informar à coordenação, para que possa elaborar informe a ser 52 

encaminhado ao comando local de greve. Com o adiantado da hora e tendo em vista que 53 

alguns professores irão se ausentar antes do término da reunião, o ponto 1.), que é a 54 

aprovação das atas pendentes, ficou para a próxima reunião ordinária do IP. Com relação ao 55 

ponto 3.) foi distribuído o quadro de atividades para ser complementado pelos presentes  a 56 

fim de fundamentar as reinvindicações do IP perante às Pró-Reitorias. Seguindo para o 57 

ponto 4.) foi apresentado pelo prof. Cleyton o projeto do SPA para a aprovação do 58 

Conselho, em que se apresenta a solicitação de psicólogos ligados à Ufal cumprirem parte da  59 

carga horária no SPA, a princípio de 4 a 6h semanais. Integram o projeto, indiretamente, a 60 

Direção do IP e a Coordenação do curso, diretamente o prof. Cleyton, Charles, e as 61 

psicólogas Kissia, do campus Arapiraca, e Lilian da FAMED. O projeto tem como propósito 62 

a discussão, articulação e ampliação da política de assistência ao servidor e estudante da 63 

UFAL, inicialmente envolvendo o campus A.C. Simões e campus Arapiraca. Foi lido em 64 

seguida pelo professor Cleyton, o resumo do projeto e enviado para análise para os demais 65 

presentes, estando acessível para sugestões. Salientou-se o apoio da Progep na viabilização 66 

do referido projeto. Aberta a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo 67 

para o ponto de pauta 6.) foi informado que o concurso para professor efetivo, na área de 68 

psicologia cognitiva está mantido e não será prejudicado com a greve, a ser realizado no 69 

período de 13 a 17 de julho. No próximo dia 29 de maio sairá a confirmação dos inscritos, e 70 

somente após será composta a banca examinadora, que será homologada em reunião 71 

extraordinária. Alguns professores que estavam com férias marcadas para o período do 72 

concurso já reagendaram. Seguindo para o ponto 2.), a Profa. Adélia informou que todos os 73 

processos, inclusive aqueles aprovados ad referedum, devem ser submetidos à avaliação do 74 

Conselho e, consequentemente, constar na Ata o número do processo, o interessado e a 75 

deliberação. Com relação aos processos de estágio probatório, de nºs 23065.010955/2015-19 76 

e 23065.011293/2015-96, cujos interessados são respectivamente os servidores Ewandro 77 

Modesto Júnior e Liliane Henrique, foram homologadas as avaliações de desempenho. Em 78 

referência ao processo 23065.002583/2015-49, que consta como interessado o Prof. 79 

Jefferson de Souza Bernardes, foi externado o seu pedido para atividade esporádica de 40 80 

(quarenta) horas para ministrar a disciplina de clínica de atenção psico-social no curso de 81 

especialização lato sensu da saúde mental com ênfase em CAPS, salientando que este 82 

processo já foi aprovado ad referedum. Nesse caso, destaca-se que houve alteração na carga 83 

horária de 28h para 40h. Ainda com relação ao mesmo interessado acima, consta outro 84 

processo também de atividade esporádica, proc. 23065/013202/2015-57, de 28 (vinte e oito) 85 

horas para ministrar a disciplina Método de Investigação em Pesquisa Comunitária do curso 86 

de mestrado Pesquisa em Saúde do Cesmac, sendo votado e aprovado por unanimidade pelo 87 

Conselho. Ademais, consta o processo 23065.013845/2015-09, como interessada a Profa. 88 

Nadja Maria Vieira da Silva, solicitando afastamento no período de 06/07/2015 a 89 

11/07/2015 para participar do 14th European Congresso of Psychology. Salientando que o 90 

período acima abrange o final do semestre, não acarretando prejuízo aos alunos no período 91 

do afastamento, sendo votado e aprovado por unanimidade pelo Conselho. Prosseguindo, o 92 

http://sipac.sig.ufal.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
http://sipac.sig.ufal.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
http://sipac.sig.ufal.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
http://sipac.sig.ufal.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf


 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA – IP 

 

processo 23065.013846/2015-45 possui como interessado o Prof. Esperidião Barbosa Neto e 93 

solicita afastamento no dia 29/05/2015 para participar de seminário na Unicap – Recife/PE, 94 

sendo também votado e aprovado por unanimidade pelo Conselho. Com relação ao processo 95 

de redistribuição do Prof. Henrique já foi publicada a portaria, com o código de vaga 715360 96 

já disponível ao IP. A referida vaga será preenchida pelo professor substituto, aprovado em 97 

segundo lugar no concurso de Processos Psicológicos Básicos, Ewerton Fabrício Calado, em 98 

razão da vinculação entre as disciplinas, evitando o prejuízo aos estudantes. A supervisão de 99 

Estágio será assumida pela Profa Nadja, Quadro de Docentes Efetivos. Em relação aos 100 

processos de afastamento dos professores que participam de comissões externas e que 101 

precisam se ausentar todo mês foi deliberado pela plenária que a aprovação do seu 102 

afastamento será feito ad referedum pela Direção, desde que seja solicitado pelo servidor 103 

antecipadamente para ser aberto processo no sistema, ressaltando que a aprovação ad 104 

referedum não exclui a necessidade de constar o número de cada processo em ata, bem como 105 

seu respetivo interessado. Prosseguindo para o ponto de pauta 7.) a profa. Adélia informou 106 

que na reunião passada o prof. Jefferson comentou algumas questões sobre o planejamento 107 

do PET para 2015 e depois foi recebido pela Direção, com a data de 06 de maio, um 108 

Memorando com a solicitação da pauta.  Nesse sentido, após o envio prévio ao IP dos 109 

arquivos: Relatório de 2014 e Planejamento para 2015, os mesmos se encontram pautados 110 

para discussão na presente reunião. Em seguida, solicitou esclarecimento sobre a relação do 111 

programa PET com o Instituto de Psicologia. Os profs. Marcos e Susane questionaram o 112 

porquê de alguns projetos de extensão, coordenados por eles e com a participação de alguns 113 

alunos orientados por eles e também vinculados ao PET, estavam sem os nomes dos 114 

coordenadores, como se fosse uma atividade do PET sem ser. O prof. Jefferson informou 115 

que o encaminhamento do Planejamento de 2015 foi enviado por ele mesmo antes da 116 

reunião passada, restando apenas o Relatório de 2014 porque estava aguardando o 117 

fechamento da prestação de contas. Com relação aos projetos coordenados pelos professores 118 

afirma que é uma demanda do aluno, inserido no projeto de extensão, em um formato padrão 119 

do PET, mas que pode ser retificado no Planejamento. No tocante à relação do PET com o 120 

IP, o recomendado é que o PET tenha autonomia de atividades e ações, inclusive aduz que, a 121 

legislação do PET hoje vigente, disciplina que os Planejamentos e Relatórios do PET não 122 

têm que ser homologados nos cursos ou institutos, apenas ser apresentados e discutidos. A 123 

homologação de todos os PETs ocorrem no âmbito da Prograd. Com relação ao ponto 10), o 124 

C.A informou que propôs a reunião com o colegiado para tentar dialogar a realização da 125 

atividade da semana da psicologia. A profa. Lisandra falou que tinha uma previsão para que 126 

o evento ocorresse em agosto, mas em razão da dificuldade em organizar tudo em um curto 127 

espaço de tempo restou impossível. Foi iniciada uma conversa com os representantes de 128 

turma, o C.A e os professores para tentar reservar datas a depender da possibilidade dos 129 

espaços da Universidade. A profa. Adélia informou que a Direção pode se comprometer em 130 

agendar o espaço para a realização da atividade. Foi dada a sugestão também para que o 131 

evento fosse abrangente a todas as áreas da psicologia presente no Curso, abarcando maior  132 

número de temas, visto que as áreas da Psicologia eram vastas e que a diversidade temática e 133 

teórica deveria estar presente na proposta por se tratar de uma Semana da Psicologia. 134 

Prosseguindo com a palavra o C.A tornou público o processo eleitoral findado neste mesmo 135 

dia por voltas das 13h e leu a ata da eleição, que foi eleita a chapa: Acolher, Dialogar e 136 

Fortalecer. Em seguida informou que o centro acadêmico vem sendo pressionado para 137 

desocupar a sala do ICHCA e por esta razão a necessidade de ocuparem o anexo de 138 

http://sipac.sig.ufal.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
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Psicologia. Solicitaram uma visita para analisar, junto com a direção do IP, as condições do 139 

local para utilizarem o espaço do anexo de Psicologia. Solicitaram ainda a utilização do 140 

prédio do IP para atividades do CA. A Direção comentou que a saída do C.A do ICHCA não 141 

deve ser às pressas, apenas quando o anexo tiver condições, o que já foi acordado com o 142 

Diretor do ICHCA. No entanto, podem analisar e decidir acerca da utilização de uma sala no 143 

anexo da Psicologia. Com relação à utilização do prédio do IP pelo C.A, a profa. Adélia 144 

informou que nada impede que os estudantes circulem no local, apenas devem ter em mente 145 

que o prédio desenvolve atividades administrativas, as reuniões de pesquisa dos professores 146 

e o atendimento no SPA. Destacou que os espaços devem ser preservados seguindo o 147 

projeto. Qualquer alteração deve ser submetida aos técnicos engenheiros e arquitetos da 148 

SINFRA. Os estudantes reivindicaram ainda uma sala de estudos disponível, sem ser 149 

necessário reserva prévia, para que pudessem usar para estudar e realizar as atividades de 150 

extensão e de pesquisa. Foi informado ainda pela Direção que as salas 33 e 34 estão 151 

disponíveis, bem como o hall de entrada. A respeito do laboratório de informática foi 152 

informado que já está disponível para uso, com internet funcionando, e com bolsista 153 

responsável no horário da tarde nos dias de segunda, quarta e sexta. Fora esse horário o 154 

estudante que retirar as chaves para uso na secretaria, deve assinar um termo e ficará 155 

responsável pelo local. Nada mais havendo acrescentar, a reunião foi encerrada às dezesseis 156 

horas e quarenta e minutos, da qual eu, Livia Mª de A. Lessa Oliveira lavrei a presente ATA 157 

que será assinada por mim e por quem é de direito. 158 
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