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Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de 1 

Graduação em Psicologia realizada no dia 20 de setembro de 2021, às 15h30min. 2 

A reunião ocorreu em caráter excepcional virtualmente por meio da plataforma 3 

Google Meet, devido à emergência de saúde pública de importância internacional 4 

decorrente do Coronavírus, em acordo com a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 5 

2020. Participaram da reunião os seguintes membros do Núcleo Docente 6 

Estruturante: Apoliana Regina Groff, Ana Maria Justo, Anna Carolina Ramos, 7 

André Luiz Strappazzon, Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes, Elka Lima 8 

Hostensky, Ligia Rocha Cavalcante Feitosa, Neiva Assis. Os membros do NDE 9 

foram designados pela PORTARIA Nº 107/2021/CFH, DE 23 DE SETEMBRO 10 

DE 2021, com efeitos retroativos a partir de 02 de agosto de 2021, por um 11 

período de 02 (dois) anos. Informes: A Professora Apoliana informou que a 12 

Coordenação do Curso de Psicologia já encaminhou consulta à PROGRAD/DEN 13 

sobre a situação da habilitação licenciatura em psicologia considerando a 14 

Resolução 02/CNE/2019 que trata das novas diretrizes para formação de 15 

professores no Brasil, para obter mais informações sobre a questão da 16 

licenciatura frente à nova Legislação. Foi esclarecida aos/às integrantes sobre o 17 

papel do NDE que, segundo a PORTARIA N.º 233, de 25 de agosto de 2010, que 18 

trata da instituição do NDE no âmbito dos cursos de graduação da UFSC, prevê 19 

que o NDE “será responsável pela formulação, implementação, avaliação e pelo 20 

desenvolvimento do respectivo projeto pedagógico” e possuirá “caráter consultivo, 21 

propositivo e executivo em matéria acadêmica”. São atribuições do NDE segundo 22 

a Portaria 233/UFSC/2010: “I - elaborar o projeto pedagógico do curso definindo 23 

sua concepção e fundamentos; II - estabelecer o perfil profissional do egresso do 24 

curso; III - avaliar e atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; IV - 25 

conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado 26 



 
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  

 

 

 

de Curso, sempre que necessário; V - supervisionar as formas de avaliação e 27 

acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado; VI - analisar e avaliar os 28 

planos de ensino das disciplinas e sua articulação com o projeto pedagógico do 29 

curso; VII - promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 30 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. Parágrafo único. As proposições do 31 

Núcleo Estruturante serão submetidas à apreciação e deliberação do Colegiado 32 

do Curso”. Também foi informado que a Portaria do NDE possui carga horária 33 

de 01 hora semanal para cada membro. Pauta 1: Presidência do NDE – de acordo 34 

com a Portaria 233/UFSC/2010 “o presidente do Núcleo Docente Estruturante 35 

será escolhido pelos seus pares, para um mandato de dois anos”. Assim, a 36 

professora Apoliana colocou em discussão a escolha da presidência do NDE. 37 

Professora Anna Carolina comentou sobre as suas experiências anteriores em 38 

outras universidades em que foi docente, pontuando que a presidência do NDE 39 

costumava ser ocupada pela coordenação ou subcoordenação dos cursos, 40 

indicando assim a possibilidade da professora Apoliana presidir o NDE, pois esta 41 

é atualmente subcoordenadora do curso de psicologia. A professora Apoliana se 42 

colocou a disposição para ocupar a presidência. Comentou que neste momento 43 

teremos um trabalho intenso no NDE por conta do processo de curricularização 44 

da extensão e também avaliação do Ensino Remota Emergencial e que a carga 45 

horária semanal dos membros do NDE, neste momento, é limitada considerando 46 

as demandas em curso. Neste sentido entende que poderá contribuir com a 47 

presidência do NDE de forma que o trabalho a ser realizado não sobrecarregue 48 

os/as demais membros. Os/As integrantes do NDE escolheram a professora 49 

Apoliana para presidir o NDE pelo período de dois anos. Pauta 2: Avaliação 50 

Planos de Ensino 2021.2 – professora Ana Justo, Coordenadora de Ensino do 51 

Departamento de Psicologia, apresentou o trabalho realizado pela Comissão de 52 
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Avaliação dos Planos de Ensino para o semestre letivo de 2021.2. Os Planos 53 

foram avaliados pela comissão, a qual teve como integrantes docentes do 54 

departamento de psicologia, incluindo os/as membros do NDE do Curso de 55 

Psicologia Apoliana Regina Groff, Ana Maria Justo, Anna Carolina Ramos, 56 

André Luiz Strappazzon, Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes. O NDE 57 

aprovou os procedimentos de avaliação e o trabalho da comissão relacionado aos 58 

planos de ensino do curso de psicologia para 2021.2 e encaminhará o parecer da 59 

comissão para apreciação e aprovação no Colegiado do Curso de Psicologia. 60 

Pauta 3: Calendário de Reuniões do NDE para 2021.2 - A Portaria 61 

233/UFSC/2010 prevê que “O Núcleo Docente Estruturante reunir-se-á uma vez 62 

por semestre, preferencialmente no início do semestre letivo e, 63 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por 64 

solicitação da maioria de seus membros”. Visando organizar o trabalho do NDE, 65 

considerando as demandas em curso, foi acordado que para o semestre 2021.2 66 

serão realizadas reuniões mensais, na quarta segunda-feira de cada mês, às 67 

14horas (25/10/21; 29/11/21; 16/12/21; 28/02/22; 28/03/22), com exceção para o 68 

mês de dezembro. Pauta 4: Organização do trabalho do NDE – Dentre as 69 

principais demandas do NDE neste momento estão: Curricularização da 70 

Extensão do Curso de Psicologia habilitação formação do/a psicóloga/o e 71 

habilitação licenciatura, mudanças curriculares na habilitação licenciatura em 72 

psicologia e avaliação do ensino remoto emergencial no curso de psicologia. Foi 73 

conversado sobre a possibilidade de os/as membros do NDE se agruparem em 74 

grupos de trabalho para divisão dos estudos e tarefas que envolvem estas 75 

demandas. Professora Apoliana e professora Lígia possuem um percurso de 76 

estudo e reflexões sobre a curriculazação da extensão e apresentarão aos demais 77 

membros do NDE o trabalho que vinha sendo realizado pela Comissão de 78 
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Curricularização. O Colegiado do Curso de psicologia aprovou a extinção desta 79 

Comissão, pois sua criação está prevista na RESOLUÇÃO NORMATIVA No 80 

01/2020/CGRAD/CEx, de 03 de março de 2020 somete após a efetivação da 81 

curricularização. Assim, caberá ao NDE, em diálogo com docentes e discentes do 82 

curso, elaborar a proposta da curricularização para o curso de psicologia. 83 

Destacou-se a importância de criamos espaços de diálogo com o corpo discente e 84 

com a representação estudantil de modo que possam participar e contribuir 85 

efetivamente com as pautas do NDE. Para tanto, os/as membros do NDE 86 

consideram necessário promover encontros específicos, no sentido de promover 87 

espaços formativos juntos aos/às discentes. Em relação a avaliação do ensino 88 

remoto emergencial, os/as docentes Ana Justo, Carlos Nunes e Apoliana Groff se 89 

colocaram à disposição para elaborar a proposta de avaliação. Nada mais 90 

havendo a tratar foi encerrada a sessão, em que Apoliana Regina Groff lavrou a 91 

ata. Florianópolis, 20 de setembro de 2021. 92 


