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Ata da Assembleia Geral do Curso de Graduação em Psicologia realizada no dia 18 de 1 

outubro de 2017, às 09 horas na sala CFH 301 Bloco B do Centro de Filosofia e Ciências 2 

Humanas/CFH. Pauta: Item N. 1. Repasse das Comissões e de outras instâncias, Item N. 2.  3 

Avaliação Discente, relatora Professora Carolina Batista de Menezes; Item N.  3. Núcleo 4 

Docente Estruturante/NDE, relator Professor Helder Lima Gusso; Item N.  4. Estágios, 5 

Relatora Professora Maiana Nunes; Item N.  5.  Regimento Interno do Curso de Psicologia, 6 

relator Professor Adriano Beiras; Item N. 6. Avaliação da Semana de Mobilização referente à 7 

Resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, relatoria Centro Acadêmico de 8 

Psicologia; Item N. 7. Concursos e distribuição dos professores conforme disciplinas, relator 9 

Professor Iuri Novaes Luna; Item N. 8 Outras. Estavam presentes na reunião: Adriano 10 

Beiras, Marcela De Andrade Gomes, Helder Lima Gusso, Iuri Novaes Luna, Angela Izabel 11 

Shcillings, Ivania Jann Luna Magda do Canto Zurba, Fernanda Machado Lopes, Joselma 12 

Tavares Frutuoso, Leandro Castro Oltramari. Maiana Nunes, Marúcia Patta Bardagi, Valéria 13 

De Bettio Mattos, Larissa Aguiar da Silva, Mariah Fraga Ferreira da Silva, Alexandre da 14 

Silva Alvarenga, Mariana Milis Vieira, Thais Furtado Cardoso, Norton Roberto Ferraz, 15 

Helena Rodrigues da Silva, Ian Jacques de Souza, Gilsenei Tavares Pereira, Júlia Andrade 16 

Ew, Maria Laura de Souza Perao, Kamila Suzana Patrocínio, Laura Cristina Caipa Cadena, 17 

Daniel Friedrich Fontoura, Bruna Larissa Kluge, Paula Campos de Andrade, Caroline 18 

Cristine Custódio, Ana Aparecida Zandoná, Paulo Ricardo de Araújo Miranda, Igor Sthiago 19 

de Souza, Andre Luiz Gomes, Betina Pires da Rosa, Luiza dos Santos Mattos, Mariana 20 

Nunes, Renata Christiane Araujo de Lima, Cibele Silva Marques, Luiza Marson Morais, 21 

Rafaela Carvalho Villela, Luiz Renato Sigolo Barz, Fernanda Cândido Lenzi, Lidia Freitas 22 

Carnevali, Samantha Alflen Banin, Ademir Gabriel Werner Moreira, Ranieri Dalpiaz, Júlia 23 

de Souza Lopes, Gabriela Dias Demasi, Marcos Benedet Zilli, Paulo Victor Panazzolo, 24 

Amanda Mauricio Alexandroni, Ingrid Marrese Lopes. Foi proposto a inclusão de mais um 25 

ponto de pauta: ações afirmativas na UFSC. Pauta: Repasse das Comissões: 1. Avaliação 26 

Discente, relatora Professora Carolina. Com a palavra a relatora falou que no segundo 27 

semestre de 2016 foi decidido que caberia à coordenação do curso a Presidência da Comissão 28 

e a comissão integralizaria com os demais membros: Carolina, Helder, Guilherme Arthur 29 

Possagnoli Freitas, Lêda Letro Ribeiro e Samantha Alflen Banin. Dando prosseguimento ao 30 

assunto a Professora Carolina comentou da necessidade de melhorar o processo de avaliação 31 

discente. Inicialmente foi feito uma retomada do processo da avaliação discente. A relatora 32 

falou que foi realizada uma enquete com duas perguntas: a) quais os principais problemas no 33 

processo da avaliação discente e b) quais os principais objetivos da avaliação discente. Vinte 34 

e dois professores responderam o questionário apresentando importantes contribuições ao 35 

processo. A Professora Carolina falou que a avaliação é um instrumento muito importante 36 

para o Curso e ao projeto pedagógico, mas a forma como está sendo conduzida é 37 

insatisfatória. Encaminhamento: discutir qual a metodologia para proporcionar uma 38 

transformação desejada. O Professor Helder informou que há informações sistematizadas 39 

para tomar decisões e que agora sabemos o que os professores e os estudantes pensam da 40 

avaliação discente. O Professor Helder reiterou a importância da utilização da avaliação 41 

própria de avaliação institucional – CPA/UFSC. 42 
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Item N.  2. Núcleo Docente Estruturante/NDE, relator Professor Helder Lima Gusso. O 43 

Professor Helder falou que está sendo avaliada a execução do Projeto Pedagógico. No final 44 

de 2016 foi reconstituída a comissão do NDE com os seguintes nomes: Helder Lima Gusso, 45 

A primeira atividade desenvolvida pela nova comissão foi à regularização do projeto 46 

pedagógico. O professor Helder reiterou que o NDE não é uma instância deliberativa, mas 47 

sim do encaminhamento de demandas. Neste sentido está sendo sistematizado o projeto 48 

pedagógico e atualização das ementas de todas as disciplinas. A Professora Marúcia falou da 49 

necessidade de se pensar estratégias para cumprir as metas das atividades de extensão, 10% 50 

por cento dos créditos validados de extensão. Item N. 3. Estágios, Relatora Professora 51 

Maiana Nunes. Inicialmente a Professora falou da integração SIARE/CAGR. Após comentou 52 

a formação de um grupo de trabalho objetivando o auxílio das escolhas de estágios aos 53 

estudantes, da importância de mostrar aos estudantes os campos de estágios das quatro 54 

ênfases: a) saúde e processos clínicos, b) Trabalho, Organizações e Gestão, “C”: Psicologia 55 

Educacional/Escolar e d) Processos Comunitários e Ações Coletivas. A coordenadora de estágios também 56 

comentou que a adesão dos estudantes é muito importante para a consolidação deste grupo. 57 

A Professora Maiana falou da necessidade de qualificar os estágios do curso bem como 58 

divulgar os campos. Falou também do modo pelo qual os professores irão conduzir o 59 

processo de seleção de estágios, quais os critérios e o que o estudante necessita apresentar. 60 

Item N. 4  Regimento Interno do Curso de Psicologia, relator Professor Adriano Beiras; O 61 

Professor Adriano comentou que na próxima semana será restabelecido um calendário para 62 

estabelecer as demandas de discussão e elaboração do regimento. Segundo momento da 63 

Assembleia Geral: DÚVIDAS: O estudante Norton questionou a carga horária das atividades 64 

de estágios com 20 horas semanais. A Professora Maiana respondeu que a carga horária 65 

mínima é de 12 horas/semanais e a máxima são 30 horas semanais de estágios, é o que 66 

determina a legislação dos estágios. No caso de estágio obrigatório o seguro é pago pela 67 

UFSC e estágios não obrigatórios o seguro é de responsabilidade da unidade concedente. Em 68 

relação aos critérios de seleção de estágios, os estudantes querem trabalhar com os critérios 69 

para não gerar desconfortos. Falou do modo como o processo de critérios vem sido 70 

conduzidos. A Professora Maiana também falou da necessidade de se pensar no 71 

aproveitamento das horas excedentes realizadas pelos estágios; também comentou que é 72 

possível realizar estágios não obrigatórios remunerados. O estudante André falou que o 73 

processo de critérios de seleção de estágios é reflexo do regimento. O estudante Norton 74 

questionou a não participação dos estudantes no NDE; comentou que em 2012 os estudantes 75 

já participaram com importantes contribuições. A Professora Magda falou que na sua gestão 76 

2011-2013 frente à coordenação do curso a comissão do NDE era composta por cinco 77 

professores e cinco estudantes com portaria emitida pela Direção do CFH.  A Professora 78 

Marcela comentou que em relação à carga horária de estágios depende fundamentalmente do 79 

campo de estágio e não depende tão somente dos supervisores. Item N. 6. Concursos e 80 

distribuição dos professores conforme disciplinas, relator Professor Iuri Novaes Luna. O 81 

professor Iuri comentou a distribuição de docentes por ênfases. Há uma comissão de estudos 82 

com representantes de todas as ênfases e que as vagas para abertura de concurso público são 83 

sempre apreciadas e decididas no Colegiado do Departamento. Iuri falou que há 84 
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representantes discentes no Colegiado Departamental e Colegiado do Curso e que os 85 

estudantes devem levar aos demais estudantes as discussões e deliberações dos Colegiados. 86 

O Professor Iuri fez uma explicação das quatro categorias de professores: efetivo, substituto, 87 

voluntário e visitante. Fez esclarecimentos da distribuição da carga horária docente: ensino, 88 

pesquisa, extensão, orientação de pós-graduação e carga horária de administração. O 89 

professor Iuri falou que foi desenvolvida uma metodologia para a escolha das vagas de 90 

docentes. A comissão avalia quais as áreas mais defasadas, elabora um parecer que será 91 

discutido e aprovado pelo Colegiado Departamental. Em seguida falou da comissão do 92 

estágio probatório que avalia o docente conforme a legislação que determina avaliar o 93 

ensino, a pesquisa e a extensão. O estudante Norton questionou porque não se consultam os 94 

estudantes no processo de avaliação do estágio probatório, comentou que os estudantes 95 

poderiam proporcionar importantes contribuições. O professor Helder falou que a 96 

recomendação da CPPD é que se anexe no relatório do estágio probatório as avaliações da 97 

CPA – comissão permanente de avaliação institucional também. A estudante Anda Zandoná 98 

falou sobre acontecimentos em sala de aula e o comprometimento com o conhecimento. A 99 

Professora Marcela  falou das dificuldades de um professor ministrar uma disciplina que não 100 

é de sua área, algo que, em alguns semestres, é inevitável. Destaca que é uma situação 101 

penosa tanto para os alunos quanto par aos professores, e orienta que os alunos vão 102 

dialogando diretamente com o professor para que os impactos negativos sejam minimizados. 103 

Também destacou que a Coordenação de Curso está aberta a receber os estudantes, e que 104 

estes não devem esperar o problema se cronificar, mas sim, logo falar com o professor, caso 105 

não seja resolvido, aí sim procurar a Coordenação. Se há problemas tem que ser discutido e 106 

resolvido. Se há problemas pontuais tem que ser solucionados; cabe primeiro um diálogo 107 

com o professor, se não for solucionado nessa instância, o problema deverá ser encaminhado 108 

à Coordenação do curso. A estudante Renata questionou se o professor tem ou não 109 

conhecimentos do conteúdo da disciplina e quais os critérios para aquela disciplina por conta 110 

da aposentadoria de um Professor. A estudante Renata se refere especificamente em relação à 111 

disciplina Relações Étnico-Raciais ministrada pela Professora Juracy; quando ela se 112 

aposentar teremos um professor com perfil para ministrar a disciplina, indaga a estudante 113 

Renata. A estudante Samantha questionou quais as estratégias para enfrentar os problemas 114 

para a pauta: graduação, pós-graduação contratação de professor para ministrar a disciplina 115 

Étnico-Raciais. A professora Marcela destacou que o corpo docente e discente necessitam 116 

refletir sobre os impasses e, coletivamente, construir estratégias para a superação destes, 117 

ressaltando que isso deva ser feito de forma constante e dilogada; comentou ainda a 118 

necessidade de humanizar o contexto de sala de aula e a relaçãoaluno-professor. A 119 

Professora Marcela também comentou que vai compor na comissão de avaliação discente, e 120 

as alunas Bruna Kluge e Giulia Molossi serão as novas representantes discentes nesta 121 

comissão. A estudante Lais Chaud propôs que os presidentes das comissões de avaliação do 122 

estágio probatório façam diálogos com os alunos sobre o desempenho do professor que está 123 

sendo avaliado/acompanhado. O Professor Helder comentou da importância da participação 124 

discente no estágio probatório e garantir que no parecer que a atividade de Ensino seja de 125 

fato avaliada. Ressaltou também que o espaço institucional de avaliação do professor é a 126 
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Comissão Própria de Avaliação, destacando a importância de usarem este espaço como um 127 

instrumento de avaliação.  ENCAMINHAMENTOS: 1. Encaminhar para a Comissão de 128 

Avaliação Discente a demanda de publicização da avaliação discente no sentido de levar 129 

as informações para todos os estudantes. Aprovado por maioria. 2. Divulgação dos 130 

concursos para docente no fórum da graduação. Aprovado por unanimidade. 3. 131 

Integrar a participação estudantil na comissão do NDE. Aprovado por maioria. 4. Que 132 

o Centro Acadêmico leve as demandas dos estudantes no estágio probatório em 133 

encontros com a comissão pertinente de cada professor avaliado. Aprovado por 134 

unanimidade. 5. Encaminhar via fórum as atas das reuniões de Colegiados, concursos e 135 

pareceres finais do estágio probatório. Aprovado pormaioria. Nada mais havendo a tratar 136 

foi encerrada a sessão, em que eu João Marcos Minatto, lavrei a presente ata. Florianópolis, 137 

18 de outubro de 2017. 138 


