ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO BACHARELADO EM
PSICOLOGIA
PAUTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pandemia COVID -19;
Início da paralisação até os dias atuais;
Acompanhamento das aulas;
Acompanhamento dos discentes e adversidades encontradas;
Uso dos instrumentos mediados pelas tecnologias;
Atividades acadêmicas do curso de Psicologia (semestre 2020.1);
Mudança no procedimento das notas de 2ª Etapa;
Participação do curso de Psicologia no Projeto Tensão Pré Enem;
Participação do curso de Psicologia na comunidade Boa Esperança;
Recebimento de Artigos Científicos para Revista RIOS;
Orientações para TGI e TGII e estágios;
Previsão de volta as atividades presenciais.

No dia 09 de abril de 2020, às oito horas e trinta minutos, em home Office a partir da decretação das
medidas de prevenção à pandemia COVID – 19 pelo Governo Federal, Governo do Estado da Bahia e
Governo do Município de Paulo Afonso, o UniRios cumpre integralmente as determinações, foram
suspensos todo atendimento presencial, seja na forma de aula ou atendimentos administrativos. No
âmbito acadêmico, respaldados pela Portaria nº 343, de 17 de março de 2020 publicada pelo
Ministério da Educação, começou um grande trabalho para substituição das disciplinas presenciais por
aulas e atividades que utilizam tecnologias de informação, com o engajamento e enorme empenho
dos professores do curso e o departamento de tecnologia da instituição. Reuniu-se a coordenadora
Ana Patrícia de Souza Amaral e o Núcleo Docente Estruturante – NDE Dandara Barbosa Palhano,
Elisângela Lima Araújo, Larissa Raposo Diniz, esteve presente a coordenadora da Clínica Escola Gleci
Mar Machado de Lima. A Coordenadora iniciou a fala dando boas-vindas a todas e trouxe a palavra
que reflete o cenário atual que acomete a sociedade mundial, a pandemia COVID – 19 cada membro
do NDE pode falar um pouco de como estar experienciando este momento de isolamento social. Foi
colocado também neste momento de abertura pelas professoras as angústias e incertezas dos alunos
que tem procurado uma escuta acolhedora. Em seguida foi trazido como está sendo realizado o
acompanhamento das aulas, os instrumentos utilizados pelos professores para mediar às aulas através
da tecnologia são: Postagem dos textos de estudo e slides; recomendações de filmes
(preferencialmente de curta duração) que possibilitem a ampliação e/ou aprofundamento dos temas
de estudo; orientações para a elaboração de resenhas, resumos e outras formas de produção; estudos
dirigidos; exercícios; estudos de caso; Chats; Fóruns de debates e encontros por vídeos conferência.
Mantiveram-se as atividades planejadas no semestre 2020.1, todas realizadas por meio de dispositivos
tecnológicos, sendo estas: Grupo de Estudo em Psicanálise, realizado semanalmente nas terças-feiras

das 15: 00 às 17: 00; Grupo de Estudo em Teoria Cognitivo Comportamental ocorre semanalmente nas
quartas-feiras das 13: 00 às 16: 00; Grupo de Pesquisa em Psicologia, Gênero e Meio Ambiente semanalmente nas quartas-feiras das 15: 00 às 17: 00 - Projeto de Extensão de Psicologia Digital semanalmente nas terças-feiras das 14: 00 às 16: 00. Outro ponto da pauta é a participação da
professora Franciane Teixeira e Ana Patrícia Amaral no Projeto de Tensão Pré ENEM. No dia 26 de
março de 2020 foi realizada uma reunião por telefone entre a coordenadora do curso Ana Patrícia e
Jaqueline Silva Araújo, supervisora departamento comercial (Gerência de Marketing), esta parceria
terá como principais objetivos visitar todas as escolas de Paulo Afonso (públicas e particulares, no total
de 10) e 8 escolas nas cidades circunvizinhas para desenvolver um trabalho de apoio psicológico
(dinâmicas de grupo, psicodrama e palestras) para alunos do 3º ano do Ensino Médio, o prazo de
entrega do projeto que o curso de Psicologia apoiará as ações do comercial, está para o dia 04 de maio
de 2020. Continuando com as informações institucionais, foi solicitado ao curso de Psicologia uma
ação social para a Comunidade Boa Esperança. A coordenadora Ana Patrícia entra em contato com as
professoras: Jacilânia Rodrigues, Julliana Nicácio e Poliana Lima para participação desta ação, esta
reunião ocorreu via Skype no dia 02 de abril às 19h. Pensaram-se nas possíveis atividades,
compreender a população da comunidade, temas a serem trabalhados e início da construção do
projeto com prazo de entrega para o dia 04 de maio de 2020. Em sequencia, a coordenadora aponta o
novo critério de pontuação para a 2ª Etapa do semestre 2020.1; conforme estabelecido na reunião de
coordenadores e apresentado pelo Reitor Jacson Gomes de Oliveira, este novo critério será também
apresentado na reunião Geral institucional que foi no dia 15 de abril de 2020. Fica estabelecido a
Avaliação Institucional (AI) valendo 10 pontos; atividade processual 1 valendo 3,0 pontos; atividade
processual 2 valendo 3,0 pontos; atividade processual 3 valendo 4,0 pontos; soma-se as duas médias e
divide por dois para ter a média final do semestre. REVISTA RIOS – foi enviado para o parecerista três
artigos científicos, com o prazo de devolução dos artigos a coordenação do curso no dia 04 de maio de
2020. Com relação as disciplinas de TGI e TGII ficou estabelecido até o presente momento podendo
ser revisto as seguintes decisões: As datas de entrega e apresentação das duas disciplinas são: TG1:
13/05/2020 - Entrega da versão física em 2 vias e CD. 25 e 26/05/2020 - Defesas fechadas de TG1
contando com a presença da professora da disciplina e do (a) orientador (a) formando uma banca,
além do aluno. TG2: 19/05/2020 - Entrega da versão física em 3 vias e CD. 01 a 03/06/2020 - Defesas
abertas de TG2 contando com a presença do (a) professor (a) orientador (a) e mais dois membros da
banca, além do aluno e, se for o caso, convidados. As defesas de TCC acontecerão de forma online,
caso ainda não tenha ocorrido o retorno das aulas presenciais, a coordenadora informa que esta
decisão é institucional. Para as às atividades práticas e de estágio, que também foram suspensas
durante o período de quarentena, é importante salientar que ao final do período de isolamento os
estágios retornarão assim que os locais de prática forem liberados da interdição e as atividades
práticas realizadas nos laboratórios dos cursos da área da saúde, bem como aquelas realizadas na
Clínica Escola serão devidamente compensadas, mediante calendário específico que oportunamente
será apresentado. Na reunião Geral Institucional realizada em 15 de abril de 2020 as 14h via aplicativo
Teams, o Reitor Jacson Gomes de Oliveira conduziu a reunião com todo corpo do docente do UniRios,

apresentou um panorama geral de aproximadamente 30 dias da suspensão das aulas, entre os
assuntos apontados está quais as estratégias que podem ser utilizadas para o retorno das aulas? 1.
Ser um momento de reencontro; 2. Acompanhamento emocional dos alunos, criar espaços de fala; 3.
Semana de agradecimento; 4. Replanejamento das aulas e do curso; 5. Verificar os alunos que estão
com dificuldades nas disciplinas entre outros pontos levantados. Nada mais a tratar, a presidente do
NDE, Profa. Ana Patrícia de Souza Amaral, coordenadora do Curso de Psicologia, Bacharelado,
modalidade presencial, deu por encerrada a reunião, e eu Ana Patrícia de Souza Amaral, a secretária
desta reunião, no uso das atribuições regimentais e constantes do regulamento do NDE, lavrei a
presente ata que foi lida e aprovada por todos. Paulo Afonso, nove de abril dois mil e vinte.
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