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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 14 de março de 2022,

às 16h. 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, Ligia Rocha Cavalcante Feitosa,

Neiva de Assis e Elka Lima Hostensky. Pauta 1 - Aprovação dos planos de

Ensino do Curso de Psicologia do semestre letivo 2022.1: a professora Ana

Justo, que presidiu a comissão de análise e avaliação dos planos de ensino para

o semestre 2022.1, agradeceu a participação dos membros do NDE que

compuseram a comissão. A análise da comissão indica que os planos de ensino

estão adequados ao que prevê a Resolução N.003/CEPE/84, bem como às

orientações da PROGRAD. Deste modo, o NDE é de parecer favorável à

aprovação dos planos de ensino elaborados pelos/as docentes para o semestre

2022.1 para o curso de psicologia, e encaminhará o parecer para apreciação e

aprovação no colegiado do curso. Pauta 2 - Curricularização da Extensão no

Curso de Psicologia: previamente à reunião do NDE, os/as docentes realizaram

contribuições ao esboço da proposta de curricularização da extensão. Na reunião

foram realizadas reflexões sobre pontos centrais da proposta, tais como:

necessidade de levantamento de disciplinas que poderiam receber carga horária



de extensão de forma integral ou parcial e como estas se integrariam aos

programas de extensão do curso de psicologia; estabelecer níveis de

complexidade da prática extensionista ao longo das fases do curso (perfil da

disciplina e fase do curso); diferenciar estágio básico de disciplinas com carga

horária integral ou parcial de extensão; necessidade de estabelecer critérios para

validação das atividades de extensão para fins da curricularização, para que

estas não se confundam com a validação de atividades complementares; mapear

as condições estruturais (espaço físico) do Departamento, CFH e da UFSC para

realização das atividades de extensão curricularizadas. O NDE fará a elaboração

de um documento que será enviado aos/às docentes que lecionam no curso de

psicologia para que estes/as possam indicar a possibilidade de as disciplinas que

ministram integrarem os programas de extensão do curso com carga horária

parcial ou integral de extensão. Após este levantamento, o NDE fará a análise

das indicações realizadas e, em conjunto com a elaboração da política de

extensão do curso, produzirá a proposta de um novo currículo para o curso de

psicologia. O NDE entende que sua tarefa é produzir uma proposta de

curricularização da extensão para que esta seja apreciada pelo colegiado do

curso de psicologia, o qual possui em sua composição representantes docentes

dos departamentos que lecionam no curso, bem como a representação

estudantil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, em que

Apoliana Regina Groff lavrou a ata. Florianópolis, 14 de março de 2022.
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