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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 21 de fevereiro 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. A Professora Elka Lima Hostensky, justificou a

ausência na reunião. Informes: Professora Apoliana atualizou os dados de

matrículas em ZZD no curso de psicologia. São 196 estudantes matriculados em

ZZD no semestre 2021.2, sendo 64 matrículas da formação de psicólogas/os e

132 matrícula da licenciatura em psicologia. Pauta 1 - Solicitação de alteração

da carga horária da disciplina optativa PSI 7159 Psicologia do Luto.

Aumento de 36 para 54 horas/aula. Requerente Professora Ivânia Jann

Luna: Conforme a Resolução Nº 03/CEPE/84 que trata das Diretrizes para o

Planejamento de Ensino das Disciplinas de Graduação, o procedimento para

alteração de programas de ensino de disciplinas é o seguinte: a) ser aprovado

pelo Departamento de Ensino responsável pela disciplina; b) Chefe do

Departamento designará comissão de três professores para analisar o Programa

e apresentar parecer para aprovação pelo Departamento; c) O Programa de

Ensino aprovado pelo Departamento será encaminhado ao(s) Colegiado(s) do(s)



Curso(s) respectivo(s) para homologação. Considerando esta Resolução

Normativa, o NDE fará a devida orientação à requerente. Pauta 2 - Proposta de

criação de disciplina optativa: “Psicopatologia na Infância e Adolescência”

72 horas/aula: Conforme a Resolução Nº 03/CEPE/84 que trata das Diretrizes

para o Planejamento de Ensino das Disciplinas de Graduação, o procedimento

para alteração de programas de ensino de disciplinas é o seguinte: a) ser

aprovado pelo Departamento de Ensino responsável pela disciplina; b) Chefe do

Departamento designará comissão de três professores para analisar o Programa

e apresentar parecer para aprovação pelo Departamento; c) O Programa de

Ensino aprovado pelo Departamento será encaminhado ao(s) Colegiado(s) do(s)

Curso(s) respectivo(s) para homologação. Considerando esta Resolução

Normativa, o NDE fará a devida orientação à requerente. Pauta 3 - Avaliação

ERE: Na reunião do NDE de 29 de novembro de 2021 havíamos planejado

apresentar uma síntese dos resultados da avaliação do ERE na primeira reunião

de Colegiado de Curso de 2022. Contudo, devido a necessidade de

reorganização das reuniões do NDE, esta data foi alterada. O NDE fará a

apresentação de uma síntese dos resultados dos dois instrumentos utilizados

para avaliação do ERE na reunião de Colegiado de Curso em março/2022. O

objetivo desta apresentação é oportunizar diálogos sobre os resultados e

possíveis encaminhamentos. Em relação a quantidade de respondentes, foram

112 estudantes e 25 docentes. Entre os docentes, 22 são do Departamento de

Psicologia e três de outros Departamentos que lecionam no Curso de Psicologia.

Pauta 4 - Curricularização da Extensão: As professoras Lígia e Apoliana

iniciaram a elaboração de um documento com a proposta de curricularização da

extensão no Curso de Psicologia. O documento apresenta os principais

conceitos que envolvem o processo de curricularização, um breve histórico do

processo de curricularização no curso e a política de extensão. Para elaboração

deste documento foram considerados: o trabalho das comissões anteriores que

vinham construindo a proposta da curricularização no curso, os Relatórios da

Coordenação de Extensão do Departamento, o trabalho desenvolvido pelo

Serviço de Atenção Psicológica (SAPSI) e as características do Projeto



Pedagógico do Curso de Psicologia (habilitação formação do/a psicólogo/a e

licenciatura). O NDE fará contribuições ao documento elaborado para posterior

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

Apoliana Regina Groff lavrou a ata. Florianópolis, 21 de fevereiro de 2022.
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