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Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estrutumnte do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 16 de abril de 201 8, às 09h30 horas,
na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos dezeseis dias de abril de 2018, às 09h30, na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os pmfessores Helder Lama Gusso, Adriano Beiras, Camlina Baptista Menezes e
Marina Menezes. Professor Leandro justinlcou sua ausência. Após a aprovação da ata da reunião
anterior, foram examinados os itens de pauta: 1. Resposta à solicitação de participação de
aluno como ouvinte nas reuniões do NDE. Foi examinado pelos presentes que a Resolução
n.01 de 17 de junho de 2010, que normatiza o Núcleo Docente Estruturante, que determina no
"art. I'. O Núcleo Docente Estruturante(NDE) de um curso de graduação constitui-se de gl!!pQ
de docentes com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção
consolidação e contínua atualização do prometo pedagógico do curso" e informa parágrafo único
do art I'. que "0 NDE ÇQrpo docente do curso. aue

produção de conhecimentos na
g como importantes oela

. Adicionalmente, Êoi examinado que
a presença de um "membro ouvinte" não se justiííca, considerando que .QldQ o que é debatido na
reunião fica registrado em ata, disponibilizadas publicamente na secretaria do curso. Para
facilitar acesso, as atam também passarão a ficar disponíveis no site do curso. Adicionalmente.
destacamos que o presidente do NDE pode ser consultado, a qualquer momento, sobre qualquer
atividade realizada por este núcleo para esclarecimentos de qualquer ação que eventualmente
suscite dúvidas, seja pelos representantes estudantis, seja por qualquer membro da comunidade
acadêmica. O documento encaminhado pelo CALPSI será respondido com o conjunto de atas
relativas ao trabalho realizado no último semestre. 2. Informe sobre Curricularização da
extensão. Professora Marina apresentou questionamentos realizados por outros cursos acerca do
processo de Curricularização da extensão. Em especial, é destacado que é uma mçl4 assumir
10% da carga-horária em extensão, não uma obrigação às universidades, de modo que isso
precisa ser melhor examinado no âmbito da universidade. Professora Marina está examinando
com o coordenador de extensão de nossa Unidade para avaliar encaminhamentos de maneira
coletiva com demais cursos do centro. Quanto a reunião na comissão de Curricularização, quantos
a altemativas caso seja implementado em nosso curso, a discussão anual está centrada em avaliar
o quê já há de extensão, não formalizada, nas disciplinas já existentes, bem como na
possibilidade de novos vínculos, sem onerar a carga-horária do curso com novas disciplinas. A
comissão realizou estudo preliminar indicando possibilidades a serem avaliadas. Entre as
disciplinas de núcleo comum, da primeira à sexta fase, além de atribuir 2h para as disciplinas de
PPOs, o que já é realizado no modelo atual (216h, ao total), de nove disciplinas de 72h seria
vinculado um crédito (162h), de três disciplinas de 54h, seria vinculado 0,5 créditos (27h), de
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uma disciplina de 36h (disciplina estatística) 0,5 crédito (9h), totalizando 417h vinculadas à
programas e proyetos de extensão. A identificação dessas disciplinas levou em consideração as
ações de ensino que já apresentam características extensionistas e que já são realizadas,
tipicamente articuladas nas disciplinas de PPO, com participação das demais disciplinas de cada
fase. As disciplinas estão listadas a seguir: I' FASE: PS17101 -- Psicologia, Ciência e Profissão
(54h); PS17103 -- PPO 1 (72h); 2' FASE: PS17201 -- Desenvolvimento Humano e Aprendizagem
(72h); PS17203 -- PPO ll (72h); 3' FASE: PS17301 -- Processos Psicológicos na Infância (54h);
PS17303 -- PPO 111 (72h); PS17606 -- Psicologia e Pessoas com Deficiência (72h); 4' FASE:
PS17402 -- Psicometria (72h); PSI 7403 -- PPO IV (72h); PS17405 Psicologia Social 1 (72h);
PS17407 -- Estatística Aplicada à Psicologia (36h). 5' FASE: PS17502 -- Avaliação Psicológica
(72h): PS17503 -:PPO V (72h); PS17504 -- Psicologia do Trabalho (72h); PS17505 -- Psicologia
Social ll (72h). 6' FASE: PS17601 -- Psicologia e Processos Educacionais (72h); PS17603 -- PPO
VI (72h); PS17604 -- Psicologia das Organizações (72h); PS17605 -- Teoria e Técnica dos
Processos Grupais (54h). Professora Marina apresentou demandas apresentadas na assembleia de
curso: (a) Compartilhar informação com representantes discentes quanto ao processo de
Curricularização da extensão;(b) Promover amplo debate sobre extensão universitária com
envolvimento de professores e estudantes;(c) Estabelecer contato com representantes de outros
cursos pma rever prazos detemlinados pela PROGRAD;(d) Examinar os créditos de 2h em
atividades "práticas" das disciplinas de PPO. As demais questões apresentadas durante a
assembleia devem estar disponíveis para consulta na ata da assembleia. Professora Marina
destacou que o resultado desse estudo preliminar elaborado pela comissão será encaminhado
para apreciação de todos, docentes e discentes, para que possamos avaliar coletivamente uma
proposição de curso, se este for o caso. 3. Atualização das ementas já aprovadas em reunião
de colegiado e encaminhamento do PPC do curso. Professora Carolina questionou
encaminhamento que será dado em relação às correções no PPC. Se, encaminhamento ao
colegiado a versão que apenas corrige os equívocos presentes no documento, ou se já serão
adicionados os pedidos de mudança pontuais (ementas de disciplina...) que ocorreram em 2018.
O seguinte encaminhamento foi proposto: Não serão encaminhadas as mudanças sugeridas nas
ementas das disciplinas de PPO realizadas durante a parada pedagógica no início do ano, para
aguardar a realização do encontro das disciplinas de PPO a ser realizada no dia 23 de abril, e o
encaminhamento a ser tomado pelo curso quanto a cumcularização da extensão. Das disciplinas
do currículo, algumas questões pontuais precisam ser encaminhadas: disciplina de PS17706 -
Etica e Legistação ProHlssional em Psicologia, que ainda tem duas ementas diferentes em
documentos oficiais e será examinado com professora da cadeira para definir qual ligará no
prometo. Há também disciplinas complementares que precisam ser descritas: PS15527 --
Psicoterapias breves(há duas ementas, a ser examinado com coordenação da ênfase de Sáude);
PS15628 -- Psicologia Jurídica (há duas ementas, foi examinado pelo professor Adriano, presente
nesta reunião e titular dessa cadeira); PS15640 -- Testes Psicológicos l (das ementas, a ser
examinado com professores Carlos, Magana e Roberto); PS15655 Clínica Psicanalítica (duas
ementas, a ser examinado com professora Ana Marsillac); PS15800 - Pesquisa em Psicologia
(90h) e PS16800 Pesquisa em Psicologia (54h) (ambas sem ementa, a ser consultado em
colegiado a história dessas disciplinas); PS15910 -- Temas em Psicologia: Orientação e
Planeamento de Carteira (três ementas, a consultar com professores lura e Magana); PS17124 --
Orientação para aposentadoria (sem ementa, consultar professor luta); PS17128 -- Clínica
Existencialista (sem ementa, consultar professora Daniela); PS17135 Psicologia Social e Saúde
(sem ementa, consultar professoras lvânia, Martela e Manda); PS17147 Freud e Cultura l (sem
ementa, consultar professora Lucienne e Ana Marsillac). 4. Finalização da revisão do projeto
pedagógico do curso. Foi definido que a última revisão das correções no prometo será realizado
pela professora Marina, entre 16 e 23 de abril, pelo professor Adriano, entre 23 e 30 de abril e
pe[o professor He[der, do dia 30 de abri] à sete de maio. Ao Hlna] da revisão, o documento Hina]
será publicizado aos membros do colegiada para conferência das correções efetuadas, entrando
em votação na próxima reunião de colegiada. A próxima reunião do NDE ficou de ser agendadas
por email. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para consta, eu, Hélder Lima
Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 16 de abril de 201 8.
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ATA N.' 07/2018 DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante
do Curso de Graduação em Psicologia, realizada no dia lO
de setembro de 2018, às 14h00 horas, na sala 7A do
Departamento de Psicologia.
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Aos dez dias de setembro de 2018, às 14h00, na sala 7A do Departamento de Psicologia reuniram-se
os professores Helder Lama Gusso, Carolina Baptista Menezes, Fernanda Lopes, Marina Menezes e
Adriano Beiras. Após a aprovação da ata da reunião anterior, professor Adriano informou foi
substituído pela professora Marcela Gomes no NDE, em função da altemância realizada na
coordenação de curso, de modo que a atual coordenadora participe diretamente do NDE, embora na
data de hoje esteja presente a representando. Itens de pauta: 1. Criação da disciplina complementar
"Clínicas do Trabalho". Foi apreciada a proposta de criação de disciplina complementar "Clínicas do
Trabalho" submetida pelo professor Carlos Naujorks. A proposta (nome, ementa e referências), bem
como a justificativa foi avaliada positivamente e aprovada por unanimidade. 2. Mudança na ementa
da disciplina obrigatória PSI 7205 "Neuropsicologia". A solicitação de mudança na ementa da
disciplina que havia sido encaminhada diretamente ao colegiado de curso foi examinada. A ementa
original da disciplina era: "Bases PsicoHisiológicas do Comportamento. Evolução do comportamento e
da aprendizagem. Métodos experimentais no estudo dos Processos PsicoHisiológicos. Psicoüisiologia
das emoções. PsicoHlsiologia da dor e do estresse. Psicofísiologia das doenças mentais e dos distúrbios
de comportamento". Foi identi6lcado que já havia interesse do professor Emílio Takase em alterar a
ementa, já que ela versa mais sobre psicoflsiologia do que neuropsicologia. Tal indicação foi
examinada em conjunto com a coordenação da área de núcleo comum, professora Femanda e, em
parceria com a professora Natália, que atua diretamente na área, foi realizada nova proposta de ementa.
As indicações realizadas por alunos e professores na última reunião do colegiada foram levadas em
consideração e a redação da nova ementa foi atualizada pela professora Natália. A proposição de nova
ementa é: "Bases neurológicas dos processos psicológicos básicos. Funcionamento do sistema
cognitivo em condições normais e patológicas. Neuropsicologia como campo de atuação profissional
do psicólogo. Fundamentação teórica em avaliação neuropsicológica infantil e adulta. Princípios da
reabilitação neuropsicológica e práticas baseadas em evidência. Atualidades na pesquisa e atuação
proíissional em Neuropsicologia em diversos contextos. ". A proposição foi avaliada pela coordenadora
de área e também pelos membros do NDE que a consideraram muito adequada e pertinente ao prometo
de curso, aprovando a nova redação e a encaminhamento para avaliação no colegiado de curso. 3.
Complementação na ementa da disciplina PSI 7606 -- Psicologia e Pessoas com Deficiência. A
professora Marivete Gesser solicitou inserção de mais itens na ementa da disciplina "Psicologia e
Pessoas com Deficiência". A ementa original é: "0 signinlcado histórico-cultural da deficiência.
Terminologia e conceituação da deficiência. Políticas Públicas e pessoas com deHlciência. Principais
deficiências e seus aspectos etiológicos, funcionais e sociais. Intervenção do psicólogo junto a pessoas
com deficiência, suas famílias e comunidade.". A proposição da professora é que a ementa Htque (em
sublinhado as novas inserções): "0 significado histórico-cultural da deficiência. Temiinologia e
conceituação da deficiência. Ce!!!ç31a s9çiaLj exclusão das Pessoas com deHlciência. Movimento

. Políticas Públicas e pessoas com deficiência. :bllÍlçlglp! $b
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Principais tipos
de deHlciências e seus aspectos etiológicos, funcionais e sociais. sicÓlogo
junto à pessoa com denlciência, sua família e comunidade.". 4. Extinção da disciplina complementar
PSI 5158 -- Distúrbios Psicológicos na Infância e criação da disciplina complementar
"Psicopatologia na infância e adolescência". A disciplina PSI 5158 foi avaliada como tendo nome
inadequado e ementa desatualizada (ementa: Normalidade e patologia na infância. Distúrbios
evolutivos na infância. Organizações neuróticas na criança. Psicoses infantis.). Nesse sentido,
professora Marina Menezes realizou proposição de extinção da disciplina que consta na lista de
complementares do curso e a criação de nova disciplina complementar, "Psicopatologia na infância e
adolescência", com a seguinte proposta de ementa: "Aspectos históricos da psicopatologia de crianças
e adolescentes. Normal e patológico na infância e adolescência. Fatores potenciais de risco e proteção
para problemas de saúde mental infanto-Juvenil. Psicopatologia e a abordagem desenvolvimentista.
Problemas de saúde mental e psicopatologias diagnosticadas na infância e adolescência. Avaliação e
intervenção psicológica com crianças e adolescentes. Políticas públicas de saúde mental para crianças
e adolescentes.". Também foi enviada proposição de referências à disciplina. A proposição foi avaliada
colmo pertinente e adequada ao curso pelo colegiado do NDE. 5. Encaminhamentos das atualizações
no projeto de curso. Conforme definido na última reunião do NDE, foi conferido o projeto junto à
coordenação de estágios de modo a adequar a vedação do texto. O regimento de estágio foi inserido
como apêndice do prometo; foram reconferidos os programas das disciplinas, em parceria com õs
coordenadores de área do curso; foi examinado na reunião do colegiada de curso as disciplinas que não
devem ser abertas para alunos de outros cursos; e os demais encaminhamentos também já foral ''}
conduzidos. A atualização do projeto pelo NDE encontra-se finalizada e o documento será Í'
encaminhado à coordenação de curso para os devidos encaminhamentos. A próxima reunião do NDE
ficou de ser agendada por e-mail. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar,
eu, Hélder Lima Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 10 de setembro de 2018.

Helder Lama russo Marina Menezes CaroliíF Baptista Menezes

w"
Adriano BeirasFernanda Lopes
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DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante
do Curso de Graduação em Psicologia, realizada no dia 30
de julho de 2018, às 14h00 horas, na sala EPC l do
Departamento de Psicologia.
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Aos trinta dias de junho de 201 8, às 14h00, na sala EPC l do Departamento de Psicologia reuniram-se
os professores Helder Limo Gusso, Carolina Baptista Menezes, Femanda Lopes e Marina Menezes.
Após a aprovação da ata da reunião anterior, foram examinados os itens de pauta: 1. Avaliação da 2'
parada pedagógica. Foi avaliada de maneira muito positiva o encontro realizado no início de julho,
com contribuições importantes para o desenvolvimento de nosso curso. Houve grande participação dos
professores. 2. Formalização da versão revirada do projeto de curso. Após discussão, e por decisão
unânime foram propostos os seguintes encaminhamentos:(a) Será novamente conferido com a
coordenação de estágios a adequação do texto apresentado no prometo do curso;(b) Professora Carolina
irá organizar os programas das disciplinas do curso por fases e encaminhará aos professores para nova
rodada de conferência;(c) Também enviará e-mail aos coordenadores de área destacando a
importância de que a revisão sda feita; (d) a lista de disciplinas exclusivas da formação proülssional do
psicólogo que não devem ser abertas para alunos de outros cursos será reexaminada na próxima
reunião de colegiado do curso; (e) essa lista será inserida como apêndice no projeto do curso e, no
corpo do projeto, serão destacadas em negrito e sublinhadas;(f) Diante da solicitação da professora
Ângela à coordenação do curso, a disciplina complementar "Teorias e Técnicas Psicoterápicas e
Gestalt-terapia" passará a constar como tendo como pré-requisito a disciplina de Método Clínico, se
aprovado na próxima reunião de colegiado de curso;(g) Diante da solicitação do professor Helder à
coordenação do curso, a disciplina "Psicologia Comportamental" deixará de ter a disciplina "História
da Psicologia" como pré-requisito, se aprovado na próxima reunião de colegiado de curso;(h) As
coordenações de áreas(ênfases), deverão encaminhar a identificação dos pré-requisitos das disciplinas
complementares de suas ênfases; 3. Próximas etapas do trabalho de atualização do projeto de
curso. Foi identificado pelos professores algumas demandas a serem encaminhadas: (a) avaliação da
proposição das novas diretrizes cumculares quanto a fomlação~ de bacharelado e de,, licenciatura; 4.
Resultado da avaliação de nosso curso pela CPA. A CPA encaminhou os resultados do curso da
avaliação de 2017.02 de nosso Curso. Será avaliado junto a coordenação do curso a maneira de
promover ampla discussão com corpo docente e discente. Como sugestão, utiliza o horário discente
em alguma semana de agosto para isso. A próxima reunião do NDE ülcou de ser agendada por e-mail-
Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Hélder Lama Gusso, lavrei a
presente.gl%Flglilnópolis, 30 dejulho de 2018. ,:::, . . ..::&

H($táéíl:ima Gusso . . Carolina Baptista hlienezes
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Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Esüuturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 28 de junho de 2018, às IOh00
horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos vinte e oito dias de junho de 2018, às IOh00, na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os professores Helder Lima Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes,
Femanda Lopes e Marina Menezes. Após a aprovação da ata da reunião anterior, foram
examinados os itens de pauta: ]. ]ngresso da professora Fernanda Lopes no N])E. Os
professores deram boas vindas à professora Femanda, que passa a fazer parte do NDE. 2.
Mudança na parada pedagógica. Em filnção do jogo do Brasil na próxima segunda, foi
necessário mudar a programação da parada. Nova programação foi elaborada e enviada aos
professores, centralizando as atividades de modo mais intensivo apenas na terça-feira. A próxima
reunião do NDE ficou de ser agendada por email. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão,
da qual, para constar, eu, Hélder Lama Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 28 dejunho de

Adriõho Beiras
/

2018
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Carolina Baptista Menezesãêr Lima Gusso

#müÀ8:/''p« Marina Menezes
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ATA N.' 04/201 8 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 14 de junho de 2018, às IOh00
horas, na sala EPC l do Departamento de Psicologia.
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Aos quatorze dias de junho de 2018, às IOh00, na sala EPC l do Departamento de Psicologia
reuniram-se os professores Helder Lima Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes e
Marina Menezes. Após a aprovação da ata da reunião anterior, foram examinados os itens de
pauta: 1. Finalização da revisão do projeto pedagógico do curso. A partir do parecer enviado
pela pró-reitoria de graduação quanto ao currículo do curso, foi realizada última conferência no
prometo de curso, em especial na descrição das cargas horárias ao longo do curso de bacharelado
e licenciatura. A versão Hlnal do documento será encaminhada à coordenação de curso para
devidos encaminhamentos. Foi destacado pelo grupo que todo o trabalho realizado apenas
corrigiu as divergências encontradas no prqeto de curso, sem modiHlcar nada de seu conteúdo. 2.
Substituição do professor Leandro no NDE. A partir da solicitação do professor Leandro para
saída do NDE, o grupo indicou a professora Femanda Lopes, coordenadora do núcleo comum,
como nova integrante. A professora foi consultada e aceitou o convite. A coordenação de curso
emitirá portaria para fomializar a substituição. 3. Definição dos dias e horários de reunião do
NDE para o segundo semestre de 2018. Foi destacado pelo professor Adriano a importância de
que tenhamos uma rotina mais estável para as reuniões do NDE. O grupo sugeriu que a reunião
mensal seja realizada na tarde de segunda feira em que não ocorre reuniões do colegiado do
departamento, de curso e da pós-graduação. Será montado o calendário de reuniões com base
nisso. 4. Parada pedagógica 2018.02. A coordenação de curso irá nos encaminhar uma lista de
pautas para a parada pedagógica de judia, e caberá ao NDE complementa-la. 5. Disciplinas
abertas para alunos externos. Será encaminhado aos professores do NDE a lista de disciplinas
do curso para exame preliminar de quais devem ser restritas aos alunos do curso de psicologia.
Essa lista será levada para avaliação na parada pedagógica. A próxima reunião do NDE Hlcou de
ser agendada por email. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu,
Hélder Lima Gusso, lavrei a presente :lja. Florianópolis, 14 de julho de 2018.

leader Lama Gusso Adiiãdo Beiras CarolinaBaptistah4enezes

Z -rí"'? )7

Marina Menezes
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ATA N.' 02/201 8 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 02 de abril de 201 8, às 09h00 horas,
na sala IA do Departamento de Psicologia.
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Aos dois dias de abril de 201 8, às 1 7h25, na sala IA do Departamento de Psicologia reuniram-se
os professores Helder Lima Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes e Marina
Menezes. Professora Marina informou que foi designada comissão com participação das
professoras Marina Menezes, Daniela Schneider, Andrea Zanella e Elisangela e Valéria.
Professora Marina relatou as ideias que estão em exame na comissão e os encaminhamentos que
estão sendo tomados. Foi sugerido que cada ênfase, por meio de um representante, deverá criar
um prqeto ou programa que congregue os demais projetos e atividades já em andamento nas
ênfases que possam ser integrados nas disciplinas de PPO. Professora Marina sugere que não
sqa encaminhada nenhuma mudança urgente para a Curricularização da extensão, para que
tenhamos definições mais claras na universidade e mais maturidade na discussão do processo.
Foi debatido pelos professores se é melhor criar um novo programa de extensão por ênfase que
aglutine as atividades das disciplinas, ou se é melhor os professores de cada PPO manterem a
coordenação de atividades e projetos nos quais os alunos se envolvam em relação aos objetivos
específicos de cada PPO e da função integradora que essas disciplinas têm em cada fase.
Professora Marina levará discussão à comissão. Quanto aos encaminhamentos no NDE, ficou
definido como ações futuras: (1) Atualizar ementas que já foram aprovadas no PPC; (2) Finalizar
pente-Hino no PPC; (3) Examinar o PPC na reunião do colegiado de curso; (4) Encaminhar PPC
revisado para demais instâncias (PROGRAD); (5) Conferir registros de cargas horárias nas
demais instâncias; (6) Conferir inscrição dos formandos no ENADE 2018; (7) atentar para
avaliação externa do MEC quando vier a demanda. A próxima reunião do NDE ficou agendada
para o dia 16 de abril, às 9h na sala 7A. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar, Sy, Hélder Lama Gusso, livrei a presente ata. Florianópolis, 02 de abril de 201 8.

$ll.r ba-«.aü-'xa'3
(...:Mr LimaGusso Adri#io Beiras Carolina BaptistaMenezes
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ATA N.' O1/201 8 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE
PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 22 de fevereiro de 2018, às 09h00
horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos vinte e dois dias de fevereiro de 2018, às 09h00 horas, na sala 7A do Departamento de
Psicologia reuniram-se os professores Helder Lama Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista
Menezes, Leandro Castro Oltramari e Marina Menezes. Os professores deram boas vindas à
professora Marina Menezes, que passa a substituir a professora Marúcia, como nova
coordenadora de extensão. Os professores aprovaram a ata da reunião n.08/2017. O NDE foi
apresentado, indicando as atividades realizadas em 2017 e o que já está planejado para 2018.
Pauta única da reunião: organização da parada pedagógica a ser realizada em fevereiro. A
programação foi finalizada e os responsáveis por cada parte já foram designados para coordenar
as atividades, como apresentado no apêndice l desta ata. Uma discussão complementar sobre a
avaliação que passaremos ocorreu, especificamente quando a questão das referências nos planos
de ensino: foi proposto que quanto a indicação de referências nos planos de ensino, considerando
os critérios estabelecidos pelo formulário de avaliação do MEC, que seja padronizado a
apresentação de apenas 3 referências básicas e 5 complementares nos planos e que a
coordenação assuma a função de veriHlcar disponibilidade de livros na BU, não atribuindo essa
responsabilidade aos professores. Quanto ao tema da Curricularização da extensão, foram
indicados os nomes das professoras Femanda, Neiva, Andrea e Elisangela como possíveis nomes
para compor a comissão de exame da Curricularização da extensão. Também será aberto para
outros professores voluntários do curso participarem. A próxima reunião do NDE ficou agendada
para o dia 02 de abril, com início ao final da reunião do DEPSI. Sem mais, o grupo deu por
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Hélder Lima Gusso, lavrei a presente ata.

AdHa#d Beiras

2018
#FlorianópollS. 22 de íêvereiro de

g
Eito Cãgtro Oltramari

Carolina Baptista Menezes

Marina Menêzes
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Apêndice l da ata da reunião
Programação da Parada Pedagógica Docente do Curso de Graduação em Psicologia

em fevereiro de 2018
Laca!: Á uditório novo do CFH

Projeto político-pedagógico de curso de graduação em Psicologia da UFSC e
o novo regimento de estágios

Apresentação do PPP atual (Ih30: Adriano)
o Apresentação geral do PPP
o Recredenciamento que estamos passando
o Pontos críticos já identificados em nossa avaliação

Indicadores de nosso curso(30min: Helder)
o Resultados de avaliação externa
o Resultados da avaliação interna

Novo Regimento de Estágio do Curso(Ih: Magana)

Segunda-feira
14h às 17h

e

©

.i

Curricularização da extensão (3h: Marina)
e Importância e Regulamentação sobre Curricularização da extensão
e Prazos de implementação na UFSC (27 de abril finalizar proposta,

implantação no segundo semestre de 2018)
Identificação de voluntários para compor comissão
Alternativas para implementar em nosso curso

Terça-feira
14h às 17h

Revisão das ementas de PPO e disciplinas complementares do curso de
Psicologia (3h: Carol)

8 Exame dos objetivos, ementa e características das disciplinas PPO (Prática e
pesquisa Orientada)

e Revisão das ementas, organizada em subgrupos com professores de cada
grande área do departamento

Quarta-feira
14h às 17h

31



8
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 FLORIANÓPOLIS SC

TELEFONE: (48) 3721-9283
E-MAIL: psicologia@contato.ufsc.br

ATA N.' 08 DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 04 de dezembro de 201 7. às 09h00
horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos quatro dias de novembro de 2017, às 09h00 horas, na sala 7A do Departamento de
Psicologia reuniram-se os professores Hélder Lama Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista
Menezes e Marúcia Patta Bardagi. Os professores aprovaram a ata da reunião n.07/2017. Foi
definida a programação final da parada pedagógica a ser realizada entre os dias 26 e 28 de
fevereiro de 201 8 (apresentada abaixo). As ementas de PPO e a resposta ao item 2.1 do roteiro
de avaliação do curso foi definido que serão examinadas em reunião do NDE a ser realizada em
fevereiro. antes da parada pedagógica. A próxima reunião do NDE foi agendada para o dia 22 de
fevereiro, às 09h. na sala 7A do DEPSI. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar. eu, Hélder Lama Gusso, livrei a presente ata. Florianópolis, 04 de dezembro de
2017

Programação da Parada Pedagógica Docente do Curso de Graduação em Psicologia
em fevereiro de 201 8

Local: ???

Projeto político-pedagógico de curso de graduação em Psicologia da UFSC
Apresentação do PPP anual
Indicadores de nosso curso com base nas avaliações externas e internase

Novo Regimento de Estágio do Curso
Debate coletivo entre professorese

Revisão das ementas das disciplinas obrigatórias e complementares do
curso de Psicologia

Exame dos objetivos, ementa e características das disciplinas PPO(Prática ee

pesquisa Orientadas
Revisão das ementas, organizada em subgrupos com professores de cadae

grande área do departamento

Curricularização da extensão
Apresentação do novo regulamento sobre curricularização da extensão©

e Debate de alternativas de como implementar em nosso curso, cujo prazo é
27 de abril de 2018

Segunda-feira
14h às 18h

Terça-feira
14h às 18h

Quarta-feira
14h às 18h
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ATA N.' 07 DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 27 de novembro de 201 7, às 09h00
horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos treze dias de novembro de 201 7, às 09h00 horas. na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os professores Hélder Lama Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes.
Leandro Castro Oltramari e Marúcia Patta Bardagi. Os professores aprovaram a ata da reunião
n.06/2017. Foi elaborada uma versão prévia da programação da parada pedagógica a ser
realizada entre os dias 26 e 28 de fevereiro de 201 8. a ser revisada na próxima reunião do NDE.
Foram conferidos os campos para preenchimento do roteiro de avaliação do curso que deverá ser
preenchido em janeiro e fevereiro de 2018. O professor Adriano Beiras registrou os itens que já
estão completamente contemplados no PPC do curso e os que precisarão ser elaborados para
responder aos itens. Foi decidido que será elaborada pela equipe do NDE a resposta ao item 2. 1
do roteiro de avaliação do curso na próxima reunião do NDE. A próxima reunião do NDE foi
agendada para o dia 04 de dezembro, às 09h, na sala 7A do DEPSI, tendo como pauta: exame
das ementas das disciplinas de prática e pesquisa orientada; elaboração do texto referente ao lten]
2.1 do roteiro de avaliação do curso; finalização da programação da parada pedagógica de
fevereiro de 2018. Sem mais. o grupo deu por encerrada a sessão. da qual. para constar, eu.
Hélder Lama Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 27 de novembro de 201 7
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ATA N.' 06 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 13 de novembro de 2017, às 09h30
horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia.

Aos {ieze dias de llovembio de 201 7, às 09h30 baías, na sala 7A do DcpaHannentü de Psicclog a
reuniram-se os professores Hélder Lima Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes,
Leandro Castão Oltramari e Marúcia Patta Bardagi. Os professores aprovaram a ata da reunião
n.05/2017. Professora Carolina infomiou que ela foi designada pela chefia de departamento para
fazer, com urgência, a atualização das ementas no CAGR a partir do trabalho elaborado na
conferência das ementas nos planos de ensino, prometo de curso e CAGR. Também infomlou que
para mudamios no CAGR outras coisas, como a ordem de algumas disciplinas (ex. PPO ll que
não está na lista da segunda fase), o processo é bem mais complexo. Precisamos definir tudo no
NDE, depois precisa aprovação pelo Colegiado de Curso, depois encaminhamento para o
DEN/PROGRAD para que seja feita emissão de portaria e aí eles encaminham ao DAE.
Professora Carolina sugeriu que façamos todas as correções para encaminhar tudo em um único
processo a ser encaminhado ao colegiado e, posteriomiente, ao DEN/PROGR.A]) e DAE. Foram
examinadas as ementas das disciplinas do curso de graduação para atualização no sistema, a
partir da listagem elaborada pela professora Carolina. Foi decidido pelo grupo dar
encaminhamento às mudanças necessárias para atualização das ementas no CAGR. Também foi
decidido que questões mais estruturais serão encaminhadas em uma parada pedagógica a ser
programada para o início do próximo ano, com previsão para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro de
201 8, a ser organizada pelo NDE. Professores destacaram o excelente trabalho realizado pela
professora Carolina no exame das disciplinas do curso. Professor Leandro também destacou a
importância do movimento atual deste NDE no trabalho em equipe realizado, tanto entre
membros do NDE quanto com envolvimento dos demais professores. A próxima reunião do
NDE foi agendada para o dia 27 de novembro, às 09h, na sala 7A do DEPSI. Sem mais, o grupo
deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Helder Lama Gusso, lavrei a presente ata.
Florianópolis, 13 de novembro de 2017.
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ATA N.' 05 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

.Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Es.truturarite do. Curso de Graduação em Psicologia;
realizada no dia 30 de outubro de 2017, às 14 horas,
na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos vinte e.três .dias de outubro de 201 7, às 09 horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os professores Hélder Limo Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes,
Marúcia Patta Bardagi, Leandro Castro Oltramari e a vice coordenadora do curso de graduação
de psicologia, Morcela de Andrade Gomos. Os'prolêssores apto.viram a ata da reunião
n.04/2017. Professor Adriano relatou sua reunião na PROGRAD, com o Sérgio, nesta manhã.
Infomlou qtíe a estimativa de recebermos comissão externa é para meados de 2018. Foi
informado que até o dia 17 de novembro a UFSC precisa enviar a documentação ao MEC.
Solicitaram qüe as informações solicitadas sejam encaminhadas até atnanhã, e que apenas os
programas de ensino conferidos poderão ser enviados até o dla .06 de .novembro. Foi informado
que não há necessidade de que estejam registradas todas as disCliplinas complementares, mas
minimamente o que contempla a carga de disciplinas complementares obrigatórias em nosso
curso. Como encaminhamento, serão organizadas as informações das disciplinas realizadas nos
últimos três anos em nosso curso; Foi destacada a importância de que para além de atender a
solicitação de preenchimento .dos formulários agora requisitados, a importante que
encaminhemos junto ao corpo docente; pedido para que formalizem solicitação de referências
bibliográficas para as disciplinas no curso (e .mesmo de outros cursos) para atuali2ação do acervo
didático, em um cedido do departamento à biblioteca universitária. Será de grande importância
criar condição na qual professores confiram seus planos de ensino e que possamos organizar a
questão das referências bibliográHlcas de maneira clara e precisa -para garantir a atualidade de
nosso acervo. Também pode ser pertinente que o Departamento de Psicologia sé aprove os
planos de ensino no início do semestre quando atendem todos os requisitos.para o curso, o que
inclui sua disponibilidade na biblioteca. Uma alternativa é que as coordenações de ênfase
auxiliem nesse processo para garantir que os planos fiquem em conformidade. Os professores de
cada ênfase poderiam se reunir coletivamente, para conferir e propt)r atualização nas referências
e a solicitação sér feita via departamento.- Dessa formal os programas de ensino seriam mais
estáveis e garantiríamos condições adequadas de oferta de livros. Com isso, abre-se possibilidade
também de que as áreas reavaliem as ementas das disciplinas, pata garantia a atualidade do que é
examinado em cada disciplina..Foi também identiHlcada na análise das ementas das disciplinas a
ausência de algumas temáticas . transversais, tal como educação ambiental. Foi conferido
coletivamente o. preenchimento dos campos do formulário que foi solicitado à coordenação de
curso.. Prof. Adriano solicitará à secretaria de curso a organização das alas do NDE, anteriores a
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atual equipe em serviço. Até meio dia de amanhã, a coordenação de curso fará levantamento do
.que estará faltando, quais professores não. encaminharam resposta quanto a conferência de suas
referências, para. solicitar nos casos em que isso for necessário. .Além di.sso,"professor Adriano
agendará reunião com a PROGRAD para çxaminamlos coletivamente o registro do curso no
CAIR. A próxima reunião do NDE foi agendada para o dia 13'de novembro, às 09h, na sala 7A
do DEPSI. Sem mais, o grupo deu por encerladaa sessão, da qual, para constar, eu, Helder Lima
Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 30 .de outubro de 201 7
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ATA N.' 04 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 23 de outubro de 2017, às 09 horas,
na sala 7A do Departamento de Psicologia.

Aos vinte e três dias de ooutubío d: 2017, às 09 horas, na sala 7A do Departamento de
Psicologia reuniram-se os professores Helder Lama Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista
Menezes, Marúcia Patta Bardagi e Leandro Castro Oltramari. A ata da reunião anterior foi
aprovada pelos professores. Professor Leandro relembrou que na universidade há diferentes
"códigos de curso" da graduação em psicologia, em função de alunos que cursam diferentes
cubículos (currículos passados). Isso pode criar confusões, quando eventuais mudanças podem,
por erro, serem registradas em códigos de cursos errados. Os professores do núcleo entendem
que a partir da conferência do prometo e cubículo e das ementas das disciplinas, o próximo passo
é a conferência, junto a PROGR-AD, do registro das informações no sistema da universidade.
Foram conferidos os ajustes no Prometo Pedagógico do Curso de Graduação a partir das
conferências de documentos oHlciais do Curso e da Universidade. Como pendências ainda, foi
identiHlcado que não estão descritos os pré-requisitos aos estágios obrigatórios (tabelas nas
páginas 30 e 3 1 do PPC), sendo importante localizar as atas das reuniões de colegiado de curso
em que isso foi definido, provavelmente no ano de 201 3. A disciplina da licenciatura "ANT7003
Relações interétnicas", além de ser obrigatória para a licenciatura, ela consta na lista de
complementares no currículo de "fomlação de psicólogo", criando problema de possível
sobreposição de créditos ao aluno que cursar as duas fomiações. Foi considerado importante que
isso seja levado ao colegiado do curso para que avalie a adequação de retirar a disciplina da lista
de complementares da fomiação de psicólogo, especialmente considerando que agora temos uma
disciplina básica no curso orientada para mesmos itens de ementa, e evitar o problema da
sobreposição de créditos que cria problema ao aluno que cursar a licenciatura. Professora
Marúcia destacou a importância de que sempre haja um professor mais vinculado à fomaação da
licenciatura no NDE, bem como o representante da coordenação de ensino. Foi identificado que
há problemas nos cálculos de carga horária na licenciatura. Será necessário retomar documentos
oficiais do curso para corrigir o corpo do projeto pedagógico com infomiações cometas. Em
contato te]efõnico com a PROG]R.AD, professor Adriano informou que foi solicitado que toda
disciplina complementar (optativa) precisa explicitar em que fase do curso deve ser localizada.
Atualmente, a aprovação de novas complementares no curso tem sido com base nas disciplinas
"pré-requisito". A próxima reunião do NDE foi agendada para o dia 30 de outubro, às 14h, na
sala 7A do DEPSI. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu,
Helder Lima Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 07 de agosto de 2017.
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ATA N.' 03 DO NÚCLEO'DOCENTE ESTRUTURAN'lE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do. Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 07 de agosto de 2017, às IÕ horas,
na sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos sete dias de agosto de 2017, às 10 horas, .na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os profess(ires Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes, Marúcia Patta Bardagi e
Leandro Castro Oltramari. Professor Helder Lima Gusso justiHlcou sua ausência. O grupo de
professores aprovou a ata da reunião do dia três de julho de 2017. Coletivamente, durante a
reunião, os professores realizaram ajustes nas descrições do projeto pedagógico do curso, em
consonância com as .decisões colegiadas até 2015. Basicamente, os ajustes referem-se a
mudanças que foram definidas em' 2015, mas que não haviam sido atualizadas no documento.
Por exemplo, ainda havia descrição de trabalho de conclusão de curso no documento, que não
ocorre mais, desde a implantação das disciplinas /de prática e pesquisa orientada no curso.
Ficaram pendentes, ainda, a revisão das tabelas de carga-horária, e aa conferência das ementas
das disciplinas obrigatórias e complementares. Os professores Helder e Marúcia ficaram
responsáveis por revisar os quadros de carga-horária, e os professores Carolina e Leandro de
revirar as ementas. A próxima reunião do NDE foi agendada para o dia 23 de outubro de 2017,
às 09h,'na sala 7A do DEPSI. Sem. mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para
constar, eu, Helder Lima Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 07 de agosto de 2017
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ATA N.' 02 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária. do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 03 de julho de 2017, às 1 1 horas, na
sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos três dias de julho de. 201 7, às 1 1 horas, na sala 7A do Departamento de Psicologia reuniram-
se os professores Helder Lama Gusso, Adriano Beiras, Carolina Baptista Menezes, Marúcia Patta
Bardagi e Leandro Castro Oltramari. O grupo de professores aprovou a ata da reunião do dia
doze de junho de 2017. Professora Marúcia, que é ct)ordenadora de extensão do Departamento
de Psicologia, informou que a demanda pela curricularização da extensão não precisará estar
pronta para implantação em 201 8.,'viabilizando mais tempo para discussão ampla das mudanças
que serão necessárias para o cumprimento das diretrizes indicadas pela universidade. Foi
identificado que o prometo de curso registrado na pró-reitoria de graduação não estava atualizado
com as mudanças de disciplinas de.unidas pelo colegiado do curso em 2015, embora as
mudanças de disciplinas estejam eorretas no sistema. Para que seja feito o registro da versão
cometa do pr(gelo de curso, os professores combinaram de realizar exame completo da versão
atual do prqeto de curso, para que este não contenha nenhum tipo de erro.. A grupo destacou a
importância de que sejam feitos apenas ajustes nas descrições que estejam imprecisas, em
consonância com o que hoje é realizado, e não mudanças naquilo que já ocorre. Os professores
ficaram responsáveis por reexaminar mais uma vez o prometo de curso, visando agora identificar
os problemas e lacunas existentes para exame na próxima reunião do NDE, agendada para o dia
07 de agosto de 2017,. às IOh, na sala 7A do DEPSI. Sem mais, o grupo deu por encerrada a
sessão, da qual, para constar, eu; Helder Lima Gtisso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 02 de
julho de 2017
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ATA N.' OI DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em Psicologia,
realizada no dia 12 de junho de 201 7, às 10 horas, na
sala 7A do Departamento de Psicologia.
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Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 10 ho.ras, na sala 7A do
Departamento de Psicologia, reuniram-se os professores. Helder Lama Gusso, Adriano Beiras,
Carolina Baptista Menezes, Marúcia Patta Bardagi e Leandro Castro Oltramari, professores
nomeados na reunião do Colegiado de Curso realizada em vinte e dois de maio para compor o
NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Curso de Graduação em Psicologia da UFSC a partir do
dia 02 de junho de 2017, pelo período de dois anos, conforme portaria 71/2017/CFH de seis de
junho de 2017, e com a presença da coordenadorade Curso, professora Raquel de Berros Pinto
Miguel. A convocação desta reunião foi realizada professora Raquel de Barros Pinto Miguel. O
professor Helder Lama Gusso Hlcou responsável pela presidência do NDE e por redigir esta ata.
Professora Raquel compartilhou a versão .atual do projeto pedagógico do Curso de Psicologia
com os membros do NDE e relatou aspectos importantes que o NDE precisará lidar de forma
imediata. Relatou que na divulgação realizada em 2017 sobre os'resultados do ENADE de 2015,
o curso de graduação em psicologia da UFSC ficou sem conceito, causando grande
estranhamento. Ao examinar o que aconteceu, foi identificado que os alunos de nosso curso não
foram inscritos como prováveis formandos para realização da prova, por falha interna. Foi
levantada a seguinte hipótese: os estudantes de nosso curso foram inscritos pela gestão anterior,
porém, como a carga horária .total de nosso curso que consta no CAGR está muito acima do que
ela é na realidade (consultando. a secretaria do cursa, fomos informados. que nunca tivemos tal
carga, já foi solicitado o a)uste para a carga horária real), os estudantes concluiníes não atingiram
80% dos créditos necessários para serem "lidos" pelo sistema como concluintes. Tal fato, a nosso
ver, fez com que eles Hlcassem de fora do processo de avaliação do MEC. Também destacou a
complexidade de nosso prometo de curso, por envolver ênfases e dupla formação (formação de
psicólogo e dé licenciatura em psicologia), que é uma situação pouco comum na universidade.
Destacou a necessidade de conferir o próprio projeto pedagógico do curso, visando identiülcar
eventuais problemas no documento que possam decorrer em problemas em sua interpretação.
Uma questão emergencial relacionado ao PPP é o pedido da PROGRAD para que façamos sua
atualização, especificando detalhadamente a carga horária do que é da formação psicólogo e do
que é da licenciatura. Detemos, ainda, especificar quais disciplinas são comuns a todos, quais
são optativas e quais são.obrigatórias a um e não a outros (relacionadas às ênfases). Isso é
urgente e fundamental para que a PROGRAD possa dar continuidade às mudanças no sistema de
informação da prograd. Por âm, destacou a demanda da UFSC pela curricularização da extensão
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como algo a. ser examinado. Aos professores que constituem ç) NDE ülcou a incumbência de
estudar o prometo pedagógico do curso e de avaliar altemativas à cunicularização da extensão até
a próxima reunião. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu,
Helder Lima Gusso, lavrei a presente ata. .Florianópolis, 1 2 de junho de 2017
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Ata da sessão ordinária do Núcleo Docente Estruturante
realizada no dia 03 de setembro de 2015, às 16h00min na
sala do Departamento de Psicologia: Sala Professora
Carolina Bori.
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No dia três do mês de setembro de dois mil e quinze na sala do. Departamento de
Psicologia: Sala Professora Carolina Bori, foi realizada a reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante-NDE, na qual compareceram os seguintes Professores: Leandro
Castro Oltramari, Carlos José Naujorks, Andréa Bárbara da Salva BousHield, Diana
Carvalho de Carvalho, Menti de Souza e Nícia Luiza Duarte da Silveira. A Professora e
Ana Lúcia Mandelli Marsillac justiHlcaram a ausência. Estavam presentes na sessão os
estudantes do Curso de Psicologia: Lêda Litro Ribeiro e Ana Aparecida Zandoná.
Inicialmente o Professor Carlos José Naujorks sugeriu que seja estabelecida uma
periodicidade mensal para as reuniões do NDE. Caso haja necessidade também serão
convocadas sessões extraordinárias. A pauta do NDE é a seguinte: 1. Projeto da
Licenciatura, 2. Disciplinas de Prática e Pesquisa Orientada, 3. Disciplinas de
Seminários Integrados, 4.Avaliação do Curso e Avaliação Discente. O Professor Carlos
José Naujorks comuniciou a realização da Semana de Psicologia a realizar-se no
período de 15 .a 19 de setembro. Projeto da Licenciatura. A proposta é a inclusão de
uma disciplina em Psicologia, como por exemplo temas do ensino de.Psicologia. A
Professora Mérito comentou sôbre a importância de disciplina de produção e
transmissão do conhecimento. O Professor Carlos Comentou a carga horária dos PPCC :-
Prática Pedagógica como Componente Curric\alar nas PPOS -- Prática e Pesquisa
Orientada. São 72 horas relativas às seis disciplinas de PPOs.3. Disciplinas de
Seminários Integrados. Até meados do mês de setembro serão recebidas as
proposições de disciplinas em substituição às disciplinas de Seminários Integrados.
Disciplinas de Prática e Pesquisa Orientada.. O professor Carlos enfatizou a formação
integral e não especialista. Nada mais havendo a tratarfoi encerrada a sessão, da qual eu
Carlos José Naujorks, lavrei a presente ata. Florianópolis, 03 de setembro de 20 15.
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