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ATA N.o 07/2018 DO NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
DO CURSO DE PSICOLOGIA

Ata da reunião ordinária do Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Graduação em
Psicologia, realizada no dia 10 de setembro de
2018, às 14h00 horas, na sala 7A do
Departamento de Psicologia.
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Aos dez dias de setembro de 201 8, às 14h00, na sala 7A do Departamento de Psicologia
reuniram-se os professores Helder Lama Gusso, Carolina Baptista Menezes, Fernanda
Lopes, Marina Menezes e Adriano Beiras. Após a aprovação da ata da reunião anterior,
foram examinados os itens de pauta: 1. Criação da disciplina complementar "Clínicas
do Trabalho''. Foi apreciada a proposta de criação de disciplina complementar "Clínicas
do Trabalho'' submetida pelo professor Cardos Naujorks. A proposta (nome, ementa e
referências), bem como a justificativa foi avaliada positivamente e aprovada por
unanimidade. 2. Mudança na ementa da disciplina obrigatória PSI 7205
"Neuropsicologia". A solicitação de mudança na ementa da disciplina que havia sido
encaminhada diretamente ao colegiado de curso foi examinada. A ementa original da
disciplina era: "Bases PsicoHisiológicas do Comportamento. Evolução do
comportamento e da aprendizagem. Métodos experimentais no estudo dos Processos
PsicoHisiológicos. Psicofisiologia das emoções. Psicofisiologia da dor e do estresse.
PsicoHlsiologia das doenças mentais e dos distúrbios de comportamento". Foi
identificado que já havia interesse do professor Emílio Takase em alterar a ementa, já
que ela versa mais sobre psiconisiologia do que neuropsicologia. Tal indicação foi
examinada em conjunto com a coordenação da área de núcleo comum, professora
Femanda e, em parceria com a professora Natália, que atua diretamente na área, foi
realizada nova proposta de ementa. As indicações realizadas por alunos e professores na
última reunião do colegiado foram levadas em consideração e a redação da nova ementa
foi atualizada pela professora Natália. A proposição de nova ementa é: ''Bases
neurológicas dos processos psicológicos básicos. Funcionamento. do sistema cognitivo
em condições normais e patológicas. Neuropsicologia como campo de atuação
profissional do psicólogo. Fundamentação teórica em avaliação neuropsicológica
infantil e adulta. Princípios da reabilitação neuropsicológica e práticas baseadas em
evidência. Atualidades na pesquisa e atuação profissional em Neuropsicologia em
diversos contextos.". A proposição foi avaliada pela coordenadora de área e também
pelos membros do NDE que a consideraram muito adequada e pertinente ao prometo de
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curso, aprovando a nova redação e a encaminhamento para avaliação no colegiado de
curso. 3. Complementação na ementa da disciplina PSI 7606 -- Psicologia e Pessoas
com Deficiência. A professora Marivete Gesser solicitou inserção de mais itens na
ementa da disciplina ''Psicologia e Pessoas com Deficiência". A ementa original é: "0
significado histórico-cultural da deficiência. Terminologia e conceituação da
deficiência. Políticas Públicas e pessoas com deficiência. Principais deficiências e seus
aspectos etiológicos, funcionais e sociais. Intervenção do psicólogo junto a pessoas com
deficiência, suas famílias e comunidade.". A proposição da professora é que a ementa
dique (em sublinhado as novas inserções): "0 significado histórico-cultural da
deficiência. Terminologia e conceituação da deílciência. ÇenlÊXIQ..$eçial g wçlusão das

gg Pessoas com Deficiência. Políticas
Públicas e pessoas com deficiência. MíldçleE dÊ compreensão da deficiência e suas

Principais tipos de deHlciências e seus
aspectos etiológicos, funcionais e sociais. :AtlJação profissional do psicólogo junto à
pessoa com deficiência, sua família e comunidade.''. 4. Extinção da disciplina
complementar PSI 5 158 -- Distúrbios Psicológicos na Infância e criação da disciplina
complementar "Psicopatologia na infância e adolescência". A disciplina PSI 5 158 foi
avaliada como tendo nome inadequado e ementa desatualizada (ementa: Normalidade e
patologia na infância. Distúrbios evolutivos na infância. Organizações neuróticas na
criança. Psicoses infantis.). Nesse sentido, professora Marina Menezes realizou
proposição de extinção da disciplina que consta na lista de complementares do curso e a
criação de nova disciplina complementar, ''Psicopatologia na infância e adolescência",
com a seguinte proposta de ementa: ''Aspectos históricos da psicopatologia de crianças
e adolescentes. Nomial e patológico na infância e adolescência. Fatores potenciais de
risco e proteção para problemas de saúde mental infanto'Juvenil. Psicopatologia e a
abordagem desenvolvimentista. Problemas de saúde mental e psicopatologias
diagnosticadas na infância e adolescência. Avaliação e intervenção psicológica com
crianças e adolescentes. Políticas públicas de saúde mental para crianças e
adolescentes.''. Também foi enviada proposição de referências à disciplina. A
proposição foi avaliada como pertinente e adequada ao curso pelo colegiado do NDE. 5.
Encaminhamentos das atualizações no prometo de curso. Conforme definido na última
reunião do NDE, foi conferido o prometo junto à coordenação de estágios de modo a
adequar a redação do texto. O regimento de estágio foi inserido como apêndice do
projeto; foram reconferidos os programas das disciplinas, em parceria com os
coordenadores de área do curso; foi examinado na reunião do colegiado de curso as
disciplinas que não devem ser abertas para alunos de outros cursos; e os demais
encaminhamentos também já foram conduzidos. A atualização do projeto pelo NDE
encontra-se finalizada e o documento será encaminhado à coordenação de curso para os
devidos encaminhamentos. A próxima reunião do NDE ficou de ser agendada por e-
mail. Sem mais, o grupo deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Hélder
Lama Gusso, lavrei a presente ata. Florianópolis, 10 de setembro de 201 8.
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