
Maceió, 01 de novembro de 2018.

Assembleia Geral Ordinária da Associação Brasileira de Psicologia Política. 

Às  11:55  minutos  teve  início  a  Assembleia  Geral  Ordinária  da
Associação Brasileira de Psicologia Política, conduzida por João Paulo
Sales Macedo (Vice-presidente da Região Nordeste) e Mariana Luzia
Aron  (Vice-presidente  da  Região  Sudeste),  como  coordenador  e
secretária da mesa. Após as palavras de abertura e apresentação da
atual diretoria foi lida a chamada para a Assembleia Geral Ordinária
da  Associação  Brasileira  de  Psicologia  Política  com  as  pautas
encaminhadas no Edital 01/2018, de 27 de setembro de 2018. A mesa
consultou aos presentes na Assembleia sobre a inclusão de novos
pontos de pauta,  sendo sugerido a proposição da Carta de Maceió
como  documento  político  do  X  Simpósio  Brasileiro  de  Psicologia
Política. Esta e as demais pautas publicadas no referido Edital foram
aprovadas  por  unanimidade.  1-  Apresentação  de  Relatório  de
Atividades  da  Diretoria  da  ABPP  (Biênio  2016/2018)  e
Prestação  de  Contas.  Mariana  Luzia  Aron relata  brevemente  as
atividades que a ABPP teve participação direta e indireta ao longo do
biênio,  de  caráter  internacional,  nacional  e  regional.  Aberta  as
inscrições,  Marco  Aurélio  Máximo  Prado sugere  que  a  ABPP  se
posicione acerca da nova proposição para as Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos de Graduação em Psicologia, coordenada pelo
Conselho Federal de Psicologia e Associação Brasileira de Ensino em
Psicologia, que dentre diversos pontos polêmicos, destaca a migração
da área de Ciências Humanas para Saúde. O tema tem sido debatido
pela ANPEPP em 07/11, em Brasília, e que seria importante a ABPP
participar desse debate.  João Paulo Macedo relatou que ao longo do
mandato  da  Diretoria  Biênio  (2016/2018),  apesar  dos  esforços,  a
conta do Banco do Brasil em Belo Horizonte-MG continuou bloqueada
não  sendo  possível  movimentá-la  em  função  da  necessidade  de
regularização contábil e jurídica. Porém, por intermédio da agência de
Natal-RN,  Jader  Leite Ferreira acessou  o saldo da conta em 10 de
setembro  constando  o  valor  de  R$  4.469,00,  sendo  que  com  as
filiações e pagamento de anuidades até 31 de outubro, o salto deve
ser de R$ 6.259,00. O relatório de atividades e a prestação de consta
foram  aprovados  por  unanimidade,  com  13  votos  de  associados,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 2- Gestão financeira
da Associação Brasileira  de Psicologia  Política:  X  Simpósio.
Frederico Alves Costa apresentou o relatório de prestação de contas
do X Simpósio Brasileiro de Psicologia Política – foram 640 inscritos,
com participantes de quase todos os estados brasileiros e de outros
países.  Ao  final  da  apresentação  do  relatório  foi  proposto  pelo
Frederico  Alves  Costa  doação  do  saldo  do  recurso  restante  do  X
Simpósio,  no valor de R$ 29.453,24, para ABPP,  para o custeio de
despesas com a Revista e o fortalecimento financeiro da Associação.
O relatório e a doação foram aprovados por unanimidade, com 14



votos de associados, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
3-  Gestão  financeira  da  Associação  Brasileira  de  Psicologia
Política:  Revista  de  Psicologia  Política.  Adolfo  Pizzinato  e
Frederico  Viana apresentaram  dados  sobre  a  Revista  Psicologia
Política,  apresentando  a  conjuntura  da  política  editorial  nacional  e
internacional,  ressaltaram ainda o  esforço  da equipe editorial,  dos
autores  e  pareceristas  para  a  publicação  dos  volumes  e  números
atrasados, e agradeceram a Campanha de doação para Revista que
resultou na arrecadação de R$ 3.840,00. Além disso,  reforçaram a
necessidade  de  ampliar  as  submissões,  pedindo  o  incentivo  dos
associados e pesquisadores da área. Aberta as inscrições, Jader Leite
ressalta  a  importância  da  revista  nos  temas  atuais  pós  eleições;
Mariana  Aron  apoia  e  pontua  sobre  a  importância  de  divulgar  a
Revista no CBP; Juracy Toneli reforça a importância da participação da
ABPP no FENPB, e dos editores da Revista nas reuniões da ABEPSi,
como  também  amplia  a  discussão  sobre  o  entendimento  de
internacionalização como publicar  em língua inglesa;  Marco Aurélio
parabeniza o esforço e o trabalho da Equipe Editorial; Kátia Maheirie
endossa  a  fala  de  Marco  Aurélio;  Jader  Leite  esclarece  sobre  as
dificuldades  de  participação  da  ABPP  no  FENPB,  mas  endossa  a
importância,  inclusive  por  membros  da  ABPP  que  estiverem  em
outras instâncias do FENPB ou localizados em São Paulo que puderem
representar a Associação; e Salvador Sandoval critica novamente a
compreensão de internacionalização como publicação de artigos em
língua  inglesa.  O  relatório  foi  aprovado  por  unanimidade,  com  14
votos de associados, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
5- Retirada da pauta de Abertura de Edital para novos editores,
aprovada  por  unanimidade,  com 13  votos  de  associados,  nenhum
voto  contrário  e  nenhuma  abstenção.  6-  Gestão  financeira  da
Associação  Brasileira  de  Psicologia  Política:  Reajuste
anuidades. Foi apresentado pela mesa os valores atuais de anuidade
da  ABPP.  Aberta  as  inscrições,  Jader  Leite apresentou  a  seguinte
sugestão  de  alteração  da  anuidade:  R$180  Profissionais,  R$  130
Estudantes  de  pós-graduação  e  R$  70  Estudantes  de  graduação.
Aberta  as  inscrições  foi  solicitado,  no  caso  de  estudante  de
graduação,  o  parcelamento  da  anuidade.  Após  discussão  foi
encaminhado para a gestão atual decidir. aprovada por unanimidade,
com  13  votos  de  associados,  nenhum  voto  contrário  e  nenhuma
abstenção.  7- Eleição da Diretoria da ABPP e para o Conselho
Fiscal, biênio (janeiro de 2019 – dezembro de 2020). A mesa
apresentou as normas para eleição constantes no Estatuto da ABPPm
abrindo  para  Assembleia  a  inscrição  de  Chapas.  Frederico  Costa
apresentou  os  seguintes  nomes  para  a  inscrição  de  Chapa:
PRESIDENTE = Frederico Alves Costa (UFAL),  SECRETARIA = Josiele
Bené Lahorgue  (CESUSC),  VICE-SUL = Marcela  de  Andrade Gomes
(UFSC),  VICE-SUDESTE  =  Mariana  Luzia  Aron  (USP  /  MACKENZIE),
VICE-CENTRO  OESTE  =  Fernando  Lacerda  Júnior  (UFG),  VICE-
NORDESTE = João Paulo Macedo  (UFPI) e VICE-NORTE = Paulo Victor
Telles de Almeida (UNINORTE). Para o Conselho Fiscal foi apresentado
os seguintes nomes: Jáder Ferreira Leite (UFRN), Rafael  Prosdocimi



Bacelar  (UNI-BH),  Leandro  Amorin  Rosa  (PUC-SP),  Larissa  Baima
(UNICAMP) e Maria Aparecida Veiga Malagrino (PUC-SP). Não havendo
mais  inscrições,  foi  colocado  em votação,  no primeiro  momento  a
Chapa  para  Diretoria,  eleita  com  7  votos  favoráveis,  nenhum
contrário e 3 abstenções.  O Conselho Fiscal foi eleito com 12 votos
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma abstenção.  8- Sugestões
para  a  realização  do  XI  Simpósio  Brasileiro  de  Psicologia
Política. Aberta a discussão foi colocado o Estado de Santa Catarina
para a realização do XI Simpósio Brasileiro de Psicologia Política. A
proposta  foi  aprovada  por  unanimidade,  com  13  votos,  nenhum
contrário  e  nenhuma abstenção;  8- Candidatura do Brasil  para
sediar  o  Congresso  Internacional  de  Psicologia  Política,  em
2022,  a  convite  da  Internacional  Society  of  Political
Psychology.  Salvador  Sandoval que  apresentou  a  proposta  e
esclareu  as  dúvidas.  Aberta  as  inscrições,  Marco  Aurélio  sugeriu
convidar  algum membro  da ISPP  para  o  XI  Simpósio  Brasileiro  de
Psicologia Política para estreitamento das relações;  Lucia Rabelo e
Frederico  Costa  solicitaram novos  esclarecimentos  quanto  as  reais
possibilidades de troca entre as instituições;  Marco Aurélio sugeriu
como encaminhamento o estreitamento do contanto da Diretoria da
ABPP,  recém eleita,  com Salvador  Sandoval  e com a própria  ISPP,
para propor uma Comissão para participar do Congresso Internacional
em  2019,  em  Lisboa,  para  avaliação  e  apresentação  de  uma
proposta.  O  encaminhamento  proposto  foi  aprovado  por
unanimidade, com 13 votos, nenhum contrário e nenhuma abstenção.
9- Carta de Maceió. Marco Aurélio fez a leitura da Carta, em nome
da ABPP. Após discussão, a carta foi aprovada com ajustes, a serem
feitos por Marco Aurélio, Lucia Rabelo e Juracy Toneli. Além disso foi
encaminhado por Mariana Aron para que a Carta fosse disponibilizada
no site do FENPB e com um convite de divulgação da Revista para
distribuição no CBP. 10-Informes: Foi passada a palavra para o Prof.
Tulio Franco, presidente da Rede Unida, que fez o convite para que os
associados da ABPP participem da rede, considerando as pautas que
as associações têm em comum. Marco Aurélio parabeniza a atuação
da atual Diretoria da ABPP pelos esforços e ações realizadas ao longo
do Biênio. Nada mais havendo a tratar a mesa deu por encerrada a
Assembleia. 


