Discurso da professora Betânia Diniz Gonçalves
Diretora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas

Magnifico reitor, querido Dom Mol;
Prezada pró-reitora de Graduação, professora Maria Inês Martins;
Prezados pró-reitores, diretores, demais membros da gestão superior, professores
presentes.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas!
Apesar de faltar o abraço, é uma alegria encontrar vocês e poder estar aqui nesse momento
para ser reconduzida formalmente à direção da Faculdade de Psicologia. É um enorme
desafio, acolhido com muita honra, compromisso e prazer.
É igualmente prazeroso saber que nessa data se amplia o número de mulheres à frente
dos Institutos e Faculdades na PUC Minas, agora somos quatro diretoras. A representação
das mulheres em espaços de decisão se faz necessária e inspira outras mulheres e a
Universidade é um excelente espaço para isso. Alegro-me por compartilhar desse
momento.
Assim como Frida Kahlo, “onde não posso amar não me demoro”. Se aceitei continuar o
trabalho à frente da direção da Fapsi, é porque esse é um lugar no qual posso continuar a
amar e sonhar. E assim temos feito, numa direção colegiada, contando com o melhor de
cada um(a) e com o potencial de todos e todas, temos transformado queixas em trabalho,
em produções diversas e em muitas conquistas. Apaziguados temos sonhado juntos(as).
Sonho veicula afeto, nos afeta e nos transforma. Assim juntos(as) temos transformado a
Fapsi.
Gosto de pensar a Fapsi na qual estudei a graduação e a Fapsi que temos hoje. Muitas
transformações puderam ser vividas nesses longos anos e é muito bom saber que ainda
temos muito trabalho pela frente. Diante de cada novo desafio nos colocamos a sonhar
para construir um caminho possível. Esperançar tem sido a saída! Como ensinado por
Paulo Freire, “juntar-se com outros para fazer de outro modo”.
Gosto de pensar as transformações pelas quais a Universidade tem passado para continuar
viva, atualizada, qualificada e presente. Vejo nesse momento um empenho grande na
humanização e inovação, tão importantes no momento atual, certamente todos os institutos
e faculdades poderão usufruir do que virá dessa dobradinha.

Como em toda a PUC Minas, na Fapsi, a complexidade do trabalho on line em home
office se transformou em oportunidade de crescimento. Em conjunto com os corpos
docente e discente temos enfrentado esse tempo com curiosidade, colaboração,
criatividade e inovação. Vale destacar que em nenhum outro momento experimentamos
tanta solidariedade e compreensão entre professores, professoras, alunos e alunas. A
forma coesa de trabalho do Conselho Diretor, em especial, nesses quatro últimos
semestres tem garantido uma gestão impecável dos cursos. A cada professor(a),
coordenador(a), funcionário(a) o meu agradecimento e reconhecimento, vocês são
imprescindíveis!
Com a programação do retorno presencial novos desafios se colocam e já começamos a
nos preparar para que essa experiência seja bem-sucedida. O retorno presencial será
também um tempo formativo e de aprendizado, temos muito a reaprender, mas com a
mesma destreza alcançaremos nossos objetivos. Esse tem sido um momento de acolhida
afetiva das dúvidas, dos medos, das perguntas. A escuta é o ponto de partida para
encaminharmos as questões.
Pela Fapsi tomam posse hoje outras 10 professoras (Claudia, Liza, Mirelle, Jane, Sandra,
Rebecca, Kátia, Mara, Tininha, Fernanda) e cinco professores (Carlos Eduardo, Vilmar,
João Leite, Hélio, Sibelius). A cada um(a) meu agradecimento pela disponibilidade e
parceria para o trabalho. A formação de novas lideranças é sempre positiva, enriquece e
renova os ânimos. Os cargos de gestão compartilhados entre novas e experientes
lideranças são um bom caminho para esse aprendizado.
Agradeço o apoio e parceria de cada setor da Universidade. Se o trabalho flui
adequadamente na Fapsi é porque podemos contar sempre com todos vocês.
Por fim um agradecimento especial a Dom Mol, sempre presente em decisões complexas
para a Fapsi. Poder confiar na sua palavra e contar com sua presença e respeito não tem
preço!
Continuemos caminhando juntos! Muito obrigada.

