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ATA N.° 08/2020 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Graduação em Psicologia, realizada no dia 3 
de  Setembro  de  2020,  às  9h00  horas,  na  qualidade  de 
videoconferência.

Ao terceiro  dia  de setembro de 2020,  às  9h00,  através  de  videoconferência  por  ConferênciaWeb, 
reuniram-se os professores membros do NDE: Carolina Menezes, Marcela Gomes, Marina Menezes, 
Natália  Dias  e  Maiana  Nunes.  O prof.  Helder  Gusso justificou  sua ausência  pois  está  legalmente 
afastado  1.  Apreciação  das  atividades  de  estágio  de  cada  ênfase  na  modalidade  remota. 
Anteriormente à presente reunião de NDE, a Comissão de Estágio e os professores de cada ênfase do 
Curso de Psicologia elaboraram uma lista de atividades possíveis para o estágio remoto dentro das 
respectivas ênfases, pensadas em suas dimensões pedagógicas, técnicas e operacionais. Além disso, o 
SAPSI também elaborou um documento com diretrizes para a realização de estágio na modalidade 
remota. Estes documentos foram apreciados pelo NDE. Entendeu-se que as atividades descritas estão 
adequadas para o contexto remoto, atendendo às exigências acadêmicas, administrativas, bem como 
éticas, de cada campo de atuação. Salientou-se a importância de os professores supervisores de estágio 
estarem acompanhando  ativamente  as  atividades  realizadas  pelos  alunos,  a  fim de  garantir  a  boa 
formação acadêmica/profissional dos alunos, bem como o atendimento às normas éticas referentes à 
atuação de estagiários na modalidade remota. Estes documentos deverão ser apreciados e aprovados na 
reunião de Colegiado de Curso, a ser realizada no dia 04 de Setembro de 2020. A profa. Marcela 
Gomes, Coordenadora do Curso, mencionou que a Coordenação de Curso, junto à Coordenação de 
Estágio (com a profa. Valéria Mattos), já conseguiram resolver a situação da vasta maioria de alunos 
que encontram-se na fase de realizar estágios. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, 
para constar, eu, Carolina B. Menezes, lavrei a presente ata. 

Florianópolis, 3 de setembro de 2020.

Carolina B. Menezes Marcela Gomes Maiana Nunes

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1



Marina Menezes Natália Dias 

2

25

2


