
 

 

 

Propostas de Trabalho para Coordenação do Curso de Psicologia 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Gestão agosto de 2017/julho 2019 

   

Professor Adriano Beiras  

Professora Marcela de Andrade Gomes 

 

Comunidade Docente e Discente do Curso de Psicologia UFSC. 

 

Por meio desta carta, gostaríamos de difundir nossa candidatura para a Coordenação do Curso 
de Psicologia. Entendemos que temos desafios importantes para estes anos seguintes de gestão, 
considerando nosso contexto atual universitário e demandas surgidas nos últimos meses.  

Temos acompanhado atentamente as inquietações do corpo discente e docente. Passamos por 
um momento que exige cuidado reflexivo, diálogos e aproximações entre estudantes e 
professores/as, pensando o curso como um conjunto integrado que acarretará impactos positivos 
nas relações de ensino e aprendizagem por meio de uma gestão participativa e dialógica. 
Procuraremos promover constantes espaços de diálogos, promovendo reflexões sobre os diversos 
temas pertinentes ao curso, dando continuidade à qualidade e modo de funcionamento 
participativo da gestão anterior e suas respectivas ações. 

Temos como orientadores da nossa gestão alguns aspectos que têm se mostrado relevantes e 
merecedores de um olhar mais cuidadoso, tais como: as questões didáticas e pedagógicas gerais 
do Curso; as condições psicossociais da saúde do corpo discente e docente; os processos 
seletivos de estágio; a reflexão e diálogo sobre a formulação de um regulamento para o nosso 
Curso; e outras demandas que forem emergindo no percurso de nossa gestão.  

No que tange a eventos importantes ao dinamismo de nosso Curso, nos colocaremos à disposição 
para auxiliar o Centro Acadêmico na organização da Semana da Psicologia de 2017, bem como 
da importante comemoração dos 40 anos de existência de nosso Curso.  

Em resumo, alguns dos pontos centrais de nossa linha de trabalho serão: 

- Dar continuidade às comissões em andamento: regimento, seleções de estágios, avaliação 
discente, entre outras; 



- Realizar reuniões de fase de início de cada semestre, atentos às demandas e necessidades de 
cada semestre; 

- Em parceria com a Coordenação de Estágio, aprimorar a organização dos processos de estágio, 
campo, seleção, atividades diversas de divulgação e trocas de experiências; 

- Seguir a política anterior de gestão de fortalecer e divulgar a licenciatura para os estudantes do 
curso de psicologia; 

- Em parceria com o Centro Acadêmico, organizar e realizar a Semana da Psicologia, em especial, 
a comemoração dos 40 anos do curso, em diálogos com as ênfases do curso, estudantes e 
departamento de psicologia; 

- Seguir com as reuniões de Colegiado mensais com foco tanto em questões pedagógicas como 
também de gestão do curso; 

- Seguir fortalecendo a parceria e relações com o Colegiado de Curso, em diversos temas afins 

- Promover o fortalecimento de parcerias com estudantes e com o Centro Acadêmico. 

- Promover atividades e ações direcionadas às condições psicossociais da saúde do corpo 
discente e docente, pensando coletivamente em estratégias de enfrentamento e superação diante 
dos diversos desafios, crises e impasses presentes na vida universitária;  

- Mapear outras necessidades importantes que surgirão durante a gestão, buscando promover 
reflexões e medidas de enfrentamento, em constante diálogo com o Centro Acadêmico do Curso 
de Psicologia. 

Por fim, assim como as gestões anteriores, comprometemo-nos em seguir as atribuições de 
Coordenador de Curso presentes na resolução número 17/CUn/97, de 30 de setembro de 1997. 

 

Além destas atividades propostas, buscaremos promover diálogos contínuos com o corpo discente 
e docente para que possamos pensar juntos em soluções e ações construtivas de aprimoramento 
e qualificação do funcionamento do nosso Curso. 

Agradecemos a atenção e esperamos poder promover uma gestão participativa, dialógica e 
reflexiva, de modo que possamos construir frutíferas parcerias e ações que venham qualificar as 
relações de ensinar e aprender, colaborando com a construção de um espaço acadêmico pautado 
no compromisso ético e na reciprocidade entre seus diferentes atores institucionais.  

 

Cordialmente, 

Prof. Adriano Beiras 

Profª Marcela de Andrade Gomes  

 


