
CARTA DE INTENÇÕES  
 À COORDENAÇÃO E SUBCOORDENAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFSC 

 
Gestão: agosto de 2021 - julho de 2023 

Estamos vivendo um tempo de exceção no Brasil e no Mundo. Certamente os/as 
estudantes dos Cursos de Graduação em Psicologia desta geração encontrarão um cenário 
singular após sua formatura. As expectativas econômicas, sociais e políticas da América 
Latina anunciam perspectivas desafiadoras.  

Neste sentido, preocupadas diante dos desafios da realidade atual, as professoras 
Magda Zurba e Apoliana Groff se colocam à disposição para colaborar com o Curso de 
Psicologia da UFSC, respectivamente como Coordenadora e Subcoordenadora.  Estamos 
dispostas a pensar, refletir, analisar e trabalhar coletivamente para que a formação em 
Psicologia oferecida pela UFSC esteja engajada com as transformações e necessidades atuais, 
bem como para os próximos anos.  

Nossa candidatura possui o compromisso com a defesa da universidade pública, 
gratuita, de qualidade e inclusiva, e com a missão da UFSC em: 

“produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, 
ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, a 
reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da construção 
de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da vida”. 

 
Propostas para Gestão do Curso de Psicologia (2021/2023): 

❖ Realizar uma gestão democrática e participativa; 

❖ Promover espaços de diálogo com docentes, técnicos/as administrativos/as e 
estudantes;  

❖ Apoiar e aprimorar os atos administrativos do nosso Curso em parceria com o 
Departamento de Psicologia, seus órgãos e com o CFH;  

❖ Qualificar aspectos político-pedagógicos do Curso de Psicologia; 

❖ Fortalecer a formação de psicólogas/os e de professores/as de psicologia; 

❖ Observar necessidades latinoamericanas e do nosso contexto na formação dos/as 
estudantes;  

❖ Realizar Atividades de Integração do Curso de Psicologia; 

❖ Apoiar o desenvolvimento de atividades do Curso junto à sociedade catarinense: 
semana acadêmica, seminários, cursos de extensão, aulas abertas, entre outros.  

❖ Apoiar o desenvolvimento de um Planejamento Estratégico do Curso de Psicologia 
envolvendo a Curricularização da Extensão, Novas DCN’s da Psicologia e Resolução 
formação de professores/as para as licenciaturas; 

❖ Apoiar estudos internacionais, intercâmbios e trocas acadêmicas com diferentes 
regiões do mundo;  

❖ Apoiar e fortalecer as políticas de ações afirmativas e os programas de permanência, 
bem como as práticas de inclusão institucional de estudantes, professores/as e 
técnicos/as;  

❖ Apoiar estratégias e espaços que promovam saúde e qualidade de vida para docentes, 
estudantes e técnicos/as no contexto do nosso curso. 

Magda do Canto Zurba e Apoliana Regina Groff 
Junho de 2021.  


