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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 29 de novembro de

2021, às 14h. 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, Elka Lima Hostensky, Ligia

Rocha Cavalcante Feitosa. A Professora Neiva de Assis justificou

ausência na reunião. 1. Avaliação ERE: O NDE elaborou dois

questionários de avaliação do ensino remoto emergencial, sendo um

voltando para o grupo de docentes que atuam no curso de psicologia, e

outro para o grupo de estudantes. Após a apreciação e sugestões de

alteração de algumas questões, os questionários foram aprovados. Foram

definidas as datas de divulgação dos questionários, a forma de divulgação

e o prazo para recebimento de respostas. O questionário para o grupo de

docentes será divulgado no dia 06/12 e ficará aberto até o dia 17/12. O

questionário para discentes será divulgado no dia 13/12 e ficará aberto até

06/02/22. Na reunião de colegiado no dia 21/02/22 será apresentada uma

síntese dos resultados da avaliação do ERE e elaboração de possíveis

encaminhamentos. 2. Curricularização da Extensão: Integrantes do NDE



participaram do Seminário sobre a Curricularização da Extensão

organizado pelo CFH. Destacou-se a importância do espaço pelas trocas

oportunizadas a partir das experiências de outros cursos. Discutiu-se

sobre a necessidade de se ter como ponto de partida a elaboração de uma

política de curricularização da extensão no curso de psicologia para que

esta possa fundamentar a nova proposta curricular. Destacou-se a

importância de considerar um programa de extensão vinculado ao SAPSI.

Considerando a necessidade do NDE se apropriar dos aspectos que

envolvem o processo de curricularização da extensão, esta pauta será

retomada na primeira reunião em 2022. Nada mais havendo a tratar foi

encerrada a sessão, em que Apoliana Regina Groff lavrou a ata.

Florianópolis, 29 de novembro de 2021.
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