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NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de

Graduação em Psicologia realizada no dia 25 de outubro de 2021, às 13h30min. A

reunião ocorreu em caráter excepcional virtualmente por meio da plataforma Google

Meet, devido à emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do Coronavírus, em acordo com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Participaram

da reunião os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante: Apoliana Regina

Groff, Ana Maria Justo, Anna Carolina Ramos, André Luiz Strappazzon, Carlos

Henrique Sancineto da Silva Nunes, Elka Lima Hostensky. As professoras Ligia Rocha

Cavalcante Feitosa e Neiva Assis justificaram a ausência na reunião. Informes: A

professora Apoliana informou sobre a criação de uma pasta compartilhada no drive

para organização dos documentos e dos materiais do NDE 2021-2023. A Professora

Apoliana informou que a Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, que

define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores

para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de

Professores da Educação Básica (BNC-Formação), teve seu prazo limite de

implantação de 2 (dois) expandido para 3 (três) anos. O prazo para implantação

passou a ser dezembro de 2022. Ainda sobre a referida Resolução, apresentou a Nota

de posicionamento do Comitê Gestor do Fórum das Licenciaturas da UFSC,

publicada em 22 de setembro de 2021, cujo posicionamento é contrário a implantação

da Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019, assim como o

posicionamento do Plenário do Colegiado do Departamento de Metodologia de

Ensino que, no dia 13 de setembro de 2021, encaminhou aos NDEs e Colegiados dos

cursos de licenciatura a solicitação de “suspensão dos processos de reformulação

curricular dos cursos de licenciatura da UFSC em andamento, orientados pela

Resolução CNE/CP/2/2019”. Professora Apoliana informou sobre sua participação na
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1ª Semana Pedagógica da UFSC, organizada pela PROGAG/PRAE, realizada nos dias

19 e 20 de outubro. Foram apresentados os seguintes relatórios: Pesquisa “Estilos de

Vida e Saúde Mental da População da UFSC em tempos de COVID-19” – relatório

completo será disponibilizado no site

https://acolheufsc.ufsc.br/pesquisa-estilos-de-vida-e-saude-mental-da-populacao-da-uf

sc-em-tempos-de-covid-19/; Relatório PRAE e Relatório PIAPE. Pauta 1: Aprovação

da ata da reunião do dia 20 de setembro de 2021 – Aprovada. Pauta 2: Solicitação de

criação da disciplina Libras - LSB7244 – O Departamento de Libras informou que a

disciplina LSB7904 não será mais ofertada pelo Departamento de Libras a partir do

semestre 2021.2. Solicita que constem as novas disciplinas de Libras LSB7244 ou

LSB7245 para os cursos presenciais. Encaminhamento: NDE aprova e indica ao

Colegiado do Curso de Psicologia a criação da Disciplina LSB7244 para a habilitação

Licenciatura em Psicologia em substituição a disciplina LSB7904. Pauta 3: Solicitação

de criação da disciplina Organização Escolar – EED8007 – O Ofício n° 006/EED/2021

de 15 de março de 2021, informa que as seguintes disciplinas serão extintas em breve:

EED5185, EED5186; EED5187. Conforme o Ofício, os Cursos de Licenciatura que

ofertam apenas EED5187 (72h) devem substituir, preferencialmente, pela EED8007

(90h), sendo que esta disciplina possui ementa atualizada e mais completa pelas

demandas da Res. N. 2/2015 (DCN para Formação de Professores). Encaminhamento:

Atualmente a habilitação Licenciatura em Psicologia possui em seu currículo a

disciplina EED5187 (72h). Desta forma, o NDE aprova e indica ao Colegiado do

Curso de Psicologia a criação da Disciplina EED8007 (90h) para a habilitação

Licenciatura em Psicologia em substituição a disciplina EED 5187 (72h). Cabe

pontuar que esta alteração acarretará mudança na carga horária do currículo da

licenciatura em psicologia devido ao aumento da carga horária da disciplina de 72h



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA – TRINDADE

CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS – SC
E-mail: curso.psicologia@contato.ufsc.br

Tel: 55 (48) 3721-9283

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

para 90h, necessitando, por este motivo, caso seja aprovada pelo colegiado, alteração

na carga horária total do Projeto Pedagógico Complementar da Licenciatura. Pauta 4:

Curricularização da Extensão – O Centro de Filosofia e Ciências Humanas está

organizando o Seminário Curricularização da Extensão no CFH, cujo objetivo é

constituir um momento de debate e aprofundamento entre Cursos de Graduação do

CFH e seus respectivos NDEs sobre os processos de formulação dos seus Projetos de

Curricularização da Extensão. O seminário está organizado em dois momentos: um

primeiro (dia 19/11), de troca de experiências entre os NDEs e os Cursos sobre seus

processos de curricularização e, um segundo momento, (dia 03/12), de debate com

professores convidados envolvidos com esse processo. Ainda sobre a

curricularização foi indicado que o NDE se aproprie da documentação e proposta que

vinha sendo produzida pela comissão de curricularização para que, na próxima

reunião, seja possível a elaboração dos próximos passos para curricularização da

extensão no curso de psicologia. Pauta 5: Avaliação do ERE – Sobre a avaliação do

ERE no curso de psicologia, a professora Ana Justo destacou a necessidade de

definição de um objetivo para esta nova avaliação, no sentido de refletirmos se o

instrumento aplicado em março de 2021 seria novamente utilizado ou se outro

enfoque seria dado para avaliação do ERE neste momento. A Professora Ana

comentou que as condições do ERE desde março não tiveram modificações

significativas e que estamos em um momento de previsão de retorno presencial,

sendo que avaliar como os estudantes estão se preparando para este retorno seria

importante. O professor Carlos concordou com a professora Ana destacando que

seria central aprofundar na avaliação do ERE as expectativas e condições dos

estudantes para o retorno totalmente presencial ou “hibrído”, bem como ouvi-los

sobre o que do ERE poderia ser mantido no presencial. Professora Anna Carolina
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refletiu sobre a necessidade de avaliarmos junto aos estudantes sobre a situação real

destes para o retorno presencial, mas considera problemática do ponto de vista

político e pedagógico a possibilidade de avaliarmos a possibilidade do ensino

“híbrido”, pois esta modalidade não está prevista no âmbito da UFSC. A Professora

Elka questionou o que seria o “híbrido”, pois esta definição não está colocada para a

universidade ainda. Também questionou sobre os dados de evasão e de estudantes

matriculados na disciplina ZZD. Considerou que a avaliação do ERE poderia apontar

as perdas de estudantes que poderemos ter com o retorno presencial. A Professora

Apoliana informou que segundo relatos apresentados na 1ª Semana Pedagógica da

UFSC, a universidade não possui dados precisos de evasão durante do ERE, pois a

matrícula na disciplina ZZD acaba “camuflando” possíveis evasões. No curso de

psicologia, segundo dados da secretaria do curso, tivemos em 2021.1 153 estudantes

matriculados na disciplina ZZD, ou seja, 33% dos estudantes da psicologia Destes,

104 possuíam matrícula na habilitação licenciatura em psicologia e 49 na habilitação

formação de psicóloga/o. Na UFSC como um todo há 25% dos estudantes

matriculados na ZZD, segundo o Relatório da PRAE. O professor André e a

professora Anna Carolina comentam sobre a necessidade de considerar a situação de

desgaste e cansaço dos estudantes, pois estamos atipicamente no terceiro semestre

em um ano. Professora Apoliana refletiu sobre a necessidade de considerar na

avaliação do ERE questões pedagógicas e os cenário futuro da passagem do ERE

para o presencial, bem como realizar uma avaliação sobre o ensino na modalidade

remota, pois até o momento temos uma avaliação dos estudantes, sendo necessária

uma avaliação por parte da equipe docente sobre os possíveis prejuízos desta

modalidade para formação de estudantes de psicologia considerando o currículo e os

programas das disciplinas ministradas durante o ERE. Encaminhamento: Serão
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realizadas duas avaliações do ERE, uma com foco nos estudantes do curso de

psicologia, com o objetivo de avaliar questões pedagógicas, de aprendizagem,

expectativas e condições para o retorno presencial – responsáveis pela elaboração

Ana Justo, Carlos Nunes, Elka e Lígia e; uma com docentes com foco na avaliação do

processo de ensino das disciplinas ministradas – responsáveis Apoliana, Anna

Carolina e André. Na reunião do NDE do dia 29/11 serão apresentadas as propostas

de avaliação. A aplicação dos instrumentos deve ser realizada até o dia 10 de

dezembro de 2021. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, em que

Apoliana Regina Groff lavrou a ata. Florianópolis, 25 de outubro de 2021.


