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ATA N.° 07/2020 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 30 
de  Julho  de  2020,  às  9h00  horas,  na  qualidade  de 
videoconferência.

Aos trinta dias de julho de 2020, às 9h00, através de videoconferência por ConferênciaWeb, reuniram-
se os professores membros do NDE: Carolina Menezes, Marcela Gomes, Marina Menezes,  Helder 
Gusso, Natália Dias e Maiana Nunes. Também participaram desta reunião a Coordenadora de Estágio, 
Valéria Mattos, e a  Chefe de Departamento, Profa. Andrea Steil. 1. Informes:  A profa. Andrea Steil 
participou apenas no início da reunião e informou ao NDE a necessidade da criação de um calendário 
para definição das questões ainda em aberto do ensino remoto. Sugeriu que nesta reunião do NDE 
fossem delimitadas as recomendações para posterior votação no Colegiado.  2. Ensino Remoto. Foi 
amplamente discutida a necessidade de realizar uma reunião com professores do Curso de Psicologia 
antes da reunião de Colegiado para discutir posicionamentos e situações pessoais de professores, antes 
de definir  por completo o calendário e as disciplinas  a  serem oferecidas  de modo remoto.  Helder 
destacou a importância deste momento coletivo, para avaliarmos de forma conjunta quais disciplinas 
poderão, ou não, ser ofertadas, conforme cada contexto dos professores. A profa. Marina ressaltou que 
pode ser problemático se algumas disciplinas não forem oferecidas. Citou o exemplo de estágios: caso 
algum professor de alguma ênfase de estágio não ofereça a sua disciplina, isso poderia implicar em os 
alunos atrasarem sua formação, ou tentarem migrar para outra ênfase, sobrecarregando a outra ênfase e 
seus  professores.  Marcela  pontuou a importância  de haver  critérios  objetivos  para justificar  a  não 
oferta  de  alguma  disciplina,  e  salientou  que  as  disciplinas  obrigatórias  deveriam  ser  garantidas 
pensando  na  formação  dos  estudantes  e  no  nosso  compromisso  com  a  sociedade  de  formar 
profissionais, especialmente neste contexto de colapso humanitário. A profa. Maiana sugeriu que os 
professores possam contar com o auxílio de monitores e estagiários docentes voluntários como uma 
forma de mitigar a sobrecarga para alguns professores, e assim garantir a oferta de todas obrigatórios. 
Questionou como ficaria a situação de quem não oferecer: terá que oferecer a disciplina depois de 
qualquer  forma,  sendo  que  isto  também  vai  sobrecarregar  o  professor,  pois  terá  disciplinas 
acumuladas. Também foi discutido entre todos que não seria correto algum professor não assumir uma 
disciplina  neste  momento,  e  posteriormente  outro  professor  ter  que  se  responsabilizar  por  esta 
disciplina, tendo em vista que todos estão sobrecarregados de trabalhos profissionais e pessoais. Além 
disso,  a  não  oferta  de  alguma  disciplina  prejudicaria  o  fluxo  de  graduação  do  aluno.  Professora 
Marcela novamente alertou para o fato de que, o atraso de 1 semestre significa 2 anos a mais na 
formação de todos alunos por conta da represália que irá gerar no campo dos estágio. Relembrou que o 
número de estudantes solicitando estágio será significativamente maior ao número de vagas que o 
corpo docente pode ofertar.  A profa.  Maiana assinalou que teme um processo legal  do Ministério 
Público no caso de algumas disciplinas não serem oferecidas, pois mesmo que a resolução permita o 
professor  não  assumir  uma  disciplina,  como  seriam  justificadas  suas  horas  de  trabalho  e  função 
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formadora  da  universidade?  A  profa.  Maiana  também  lembrou  que  os  professores  em  estágio 
probatório  talvez  se  coloquem em situação  de  risco  sem atividades  de  ensino  (já  que  atividades 
complementares  não  contarão  como  atividades  de  ensino).  3.  Reunião  com  Professores.  Ficou 
acordado  que  será  importante  a  realização  de  uma  reunião  com  todo  o  corpo  docente  antes  de 
estabelecer as regras para adaptação dos planos de ensino e antes de submetê-los à aprovação nos 
Colegiados de Curso e Departamento. A reunião ficou agendada para o dia 4 de agosto, às 9h, pela 
plataforma  da  ConferênciaWeb.  Também  ficou  acordado  que  atividades  não  presenciais 
compreenderão disciplinas obrigatórias, sendo que as atividades complementares poderão ser feitas, 
mas não substituirão as disciplinas obrigatórias e não valerão horas no PAAD dos professores. Foi 
formulada  uma lista  de  prós  e  contras  sobre  a  não  oferta  de  disciplinas,  pois  é  fundamental  que 
professores entendam as implicações  legais, pedagógicas e administrativas de não oferecer alguma 
disciplina.  4.  Estágio  Remoto.  Foi  discutido  com a  Coordenadora  de  Estágios,  profa.  Valéria,  a 
necessidade  de  primeiramente  fazer  um mapeamento  para  detectar  problemas  e  dificuldades  para 
realização do estágio remoto, para depois realizar uma análise das maneiras de resolver os problemas, 
começando  pela  situação  dos  formandos.  A  profa.  Valéria,  juntamente  com a  profa.  Marcela,  se 
responsabilizaram por fazer um levantamento dos campos e supervisores. Além disso, Valéria fará um 
infográfico com as informações que têm sobre estágio e enviará para Marcela, para possivelmente 
compartilhar  com professores  na  reunião  do  dia  4  de  agosto.  Também  foi  discutido  se  todos  os 
professores orientadores de estágio devem fazer cadastro no e-psi do CFP. Valéria entendeu, a partir 
das palestras do CFP, que todos os profissionais que estejam envolvidos no estágio remoto devem 
fazer o registro. O prof. Helder também entende que todos devem fazer o registro, porque qualquer 
atividade  de orientação remota é atividade online e o professor assina pela  atividade do aluno.  A 
próxima  reunião  de  NDE ficou  prevista  para  uma  data  posterior  à  reunião  de  4  de  agosto,  pois 
dependerá das atividades a serem realizadas no período de ajustes de planos de ensino e do calendário 
a ser acordado entre todos os professores. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para 
constar, eu, Carolina B. Menezes, lavrei a presente ata. 

Florianópolis, 30 de julho de 2020.

Valéria Mattos Helder Gusso Maiana Nunes

Marina Menezes

Carolina B. Menezes

Natália Dias 

Andrea Steil

Marcela Gomes
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