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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 11 de abril 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, André Luiz Strappazzon, Carlos Henrique

Sancineto da Silva Nunes, Ligia Rocha Cavalcante Feitosa, Neiva de Assis. As

docentes Anna Carolina Ramos e Elka Lima Hostensky justificaram a

ausência. Pauta 1 - Curricularização da Extensão: visando identificar

disciplinas do currículo do curso de psicologia com perfil para receber carga

horária integral ou parcial de extensão, o NDE encaminhará ao grupo de

docentes dos departamentos que lecionam para o curso de psicologia um

formulário para o levantamento destas disciplinas. O formulário informará

alguns critérios necessários para que as disciplinas possam ser curricularizadas

com carga horária de extensão, sendo eles: a possibilidade de desenvolver

atividades com a comunidade externa à UFSC; o protagonismo dos/as

estudantes no desenvolvimento das atividades de extensão curricularizadas com

a comunidade; os níveis de complexidade das atividades que poderão ser

desenvolvidas pelos/as estudantes junto à comunidade, nas diferentes fases do

curso; o horário da disciplina para o desenvolvimento das atividades de

extensão, pois a atuação dos/as estudantes deverá acontecer no horário da



disciplina; a vinculação com a comunidade externa à UFSC a partir de parcerias

e construção em rede externa à UFSC. Em relação aos exemplos de atividades

de extensão em disciplinas, serão indicadas: materiais de divulgação científica;

coordenação e manejo de processos grupais; orientação profissional e de

carreira; avaliação diagnóstica de indivíduos, grupos e instituições; acolhimento

psicológico e psicossocial; atendimento psicológico; formações e práticas

educativas, entre outras. Será incentivado, por meio do envio de mensagem e

informe em reunião de Departamento e Colegiado de Curso, que os/as docentes

conversem com seus pares no âmbito de suas áreas sobre quais disciplinas

poderiam se vincular à proposta da curricularização da extensão. Nada mais

havendo a tratar foi encerrada a sessão, em que Apoliana Regina Groff

lavrou a ata. Florianópolis, 11 de abril de 2022.


